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សង្គ្រាម គ្នាឯង
អារមមណ៏កថា
អត្ថ បទនន្េះ គឺ ខ្ញុំ សរនសរ បន្ត ពី ការសាកល្បង របស់ខ្ញុំ ដែល្
មាន្ ប្បធាន្បទ « អន កតាឃ្លុំងន ឿង » ជា នសចកត ីបដន្ថ
ន្រោ

នន្ ស

របស់ នសត ចកន្ (១៥១២-១៥២៥) ជា ួ យ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ

បទ (១៥០៤-១៥១២) ន្ិង ប្ពេះចន្ទ រាជា (១៥១៦-១៥៦៧) នៅ
សត្វត្ស ទី១៦។ សុំន្ួរ ផុសនៅកនញង គុំន្ិត្ខ្ញុំ គឺ នត្ើ ស្រោ
ពីរ នល្ើកន

េះ មាន្ នែើ ច

ដបបណា ? ការជជីកនន្េះ

ប្ារពធ 1 សរនសរ នែើ បី ជា ប្បីជា2 អុំពី នែើ នេត្ុន

ទ ុំង
ុំឱ្យខ្ញុំ

េះ សុំរាប់ ខល ួន្

ឯងផ្ទទល្់ ន្ិង ដចក ែល្់ អស់អនកផង។
នយើងែឹងថា ស្រោ
ន្ិង ស្រោ
គ្ននឯង

មាន្ នែើ ច

ពីរយ៉ាង : ស្រោ

ឈ្លលន្ពាន្, នេើយ ស្រោ ន

(guerre civile)

ជួ ន្ជា ស្រោ

ការពារ

េះ ជួ ន្ជា ស្រោ

ជា ួ យ បរនទស។ ស្រោ

ដែល្ មាន្ នកើត្ន ើង រវាង នសត ចកន្ ជា ួ យ នសត ចទង
ុំ ពីរអងោ
គឺ ជា ស្រោ

គ្ននឯង មាន្ រយៈនពល្ ប្បមាណ ១៤ ឆ្នុំ រេូ ត្

មាន្ ដបងដចក ប្ស ុកដខែ រ ជា ពីរែុំបន្់ ន្នយាយ ន្ិង នយធា
គឺ ត្ុំបន្់ ខាងល្ិច ប្ត្ួ ត្ប្តា នោយ កងទ័ព នសត ច នពញរាជវងស
ន្ិង ខាងនកើត្ ប្ត្ួ ត្ប្តា នោយ រា្សត ប្បកាសខល ួន្ ជា នសត ច។ នសត
ច ទ ុំងសងខាង សុទធដត្មាន្ ប្បជារា្សត គ្នុំប្ទ នរៀងៗខល ួន្ ន្វ ើ
1

ប្ារពធ : កិ. ផតចនផត
ួ
ើ , តាុំងនផតើ , ផោងជា ុន្, ន្ិយយត្ុំណាល្អុំពីនរឿង
នែើ ។
2 ប្បីជា : ន្. ប្ាជាា, ការកុំណត្់ែឹង, នសចកត ីែឹងចាស់លាស់, ការយល្់ជា
ក់។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
សឹកស្រោ

ទ ុំងអស់

(guerre totale)

នប្ពាេះ នកណឌ រា្សត ប្បជា ន្វ ើជា

ទហាន្ នេើយ បញ្ជាឱ្យ រា្សត ន្ឹង រា្សត ចូ ល្ កាប់ប្បចាក់គ្នន នៅ
ិ ឱ្យសប្ត្ូវ ដែល្ជាដខែ រែូ ចគ្នន។
នល្ើស រភូ ិ នោយគ្នែន្ទុកជី វត្
នៅកនញង រាជយ ប្ពេះាទ ្ ែ រាជា (១៤៧១-១៤៨៥) ដែល្ ជា ប្ពេះ
រាជាបិតា របស់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ន្ិង ប្ពេះចន្ទ រាជា, ប្ស ុកដខែ រ
មាន្ សន្ត ិភាព ប ទ ប់ ពីមាន្ ស្រោ

ដែល្ ប្ពេះប្សីរាជា

(១៤៣៣-១៤៨៥) ជា ប្ពេះនជោា របស់ ប្ពេះ្ ែ រាជា នល្ើក ទ័ព
នៅចាុំងន្ឹង នសៀ

នៅ ប្ស ុកនសៀ

ប ទ ប់ ក មាន្ ស្រោ

នៅ ឆ្នុំ ១៤៥៣ នេើយ

គ្ននឯង រវាង នសត ច បីអងោ គឺ ប្ពេះប្សី

រាជា, ប្ពេះ្ ែ រាជា ន្ិង ប្ពេះប្សីសុ រ ិយទ័យ ជា ភាគិនន្នយោ3
របស់ នសត ច ទ ុំងពីរអងោ នែើ បី ែនណតើ
ន

េះ ចប់សពវ ប្គប់ ដែល្ មាន្ ទ័ពនសៀ

្ ែ រាជា តា

សុំនណើរ របស់ នសត ចន

រាជបល្ល ័ងក គ្នន។ ស្រោ
នគ នល្ើក កជួ យ ប្ពេះ
េះ នេើយ ប្ពេះនៅនសៀ

ចាប់ នសត ច ពីរអងោ ជា គូ សឹកន្ឹង នសត ច ដែល្ខល ួន្ ទុំន្ុកបប្
យកនៅប្ស ុកនសៀ

ុង

នៅឆ្នុំ ១៤៧១។ នបើគិត្ពី ឆ្នុំ នផត ើ ស្រោ

នៅឆ្នុំ ១៤៥៣ ែល្់ ឆ្នុំ ១៤៧១ ស្រោ

ទ ុំងពីរែងន

េះ មាន្

រយៈនពល្ ប្បមាណ ១៨ ឆ្នុំ។ ែូ នចន េះ នៅកនញង សន្ត ត្ិវងស ប្ពេះាទ
ពញាយ៉ាត្ ចាប់ ពី ប្ពេះប្សីរាជា
្រោ

អស់រយៈនពល្ ប្បមាណ ៣២ ឆ្នុំ ជា ស្រោ

បនងក ើត្ ទុកខនវទ
3

ក ែល្់ ប្ពេះចន្ទ រាជា មាន្ ស
គ្ននឯង

ែល្់ ប្បជារា្សត ន្ិង បុំផ្ទលញ ្ន្ធាន្ជាត្ិ

ភាគិនន្នយោ : កម ួយប្ប ុស។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
នប្ចើន្នប្ក

ុំឱ្យ ប្បជាជាត្ិដខែ រ កាន្់ដត្ ទន្់នខោយ នេើយ នបើក

ទវរ លាភជ័យ ែល្់ ប្បនទស ជិត្ខាង មាន្ យួ ន្ ន្ិង នសៀ
ដែល្ នគ ដត្ងដត្ មាន្ នលាភចិត្ត ទឹកែី

កនល្ើ ដផន្ែីដខែ រ។

ែូ នចន េះឯង រាល្់ ជនមាលេះ រវាង ដខែ រ ន្ឹង ដខែ រ វា ជា សាច់ចុំនណញ
ែល្់ បរនទស ដែល្ នគ សន្ស ុំទុក បនងក ើត្ាន្ ជា ទឹកែី ដែល្
នគ កាលយជា នៅនទស4 ែូ ចយ៉ាង ទឹកែី ក ព ញ ជានប្កា
ភាគ អានគន យ៍ នន្ ប្បនទសនសៀ

ន្ិង នៅ

សពវ នងៃ ។ ការពិត្នន្េះ វា ជា

ស រ5 ជា ប្សនណាក នៅកនញង អារ ែ ណ៏ របស់ អស់ជន្ដខែ រ រេូ ត្
កែល្់សពវ នងៃ នន្េះ។ ពាកយ ថា ប្សនណាេះ ែីដខែ រ វា ជា ការបរាញ
ការាត្់បង់ ទឹកែី ជា សាថពរ នៅកនញង អារ ែ ណ៏ អសក ែ ន
ឯង។ ស្រោ

គ្ននឯង នបើមាន្ បរនទស ជា អន កនែើ ច

េះ

ឬ ជា

អន កប្បែុងប្បជា វា ជា សុំណាញ់បុំណុល្ របស់ បរនទស ដែល្ អន ក
ឈ្ន េះ ប្ត្ូវចាុំាច់ សងបុំណុល្ អន កជួ យខល ួន្ នៅ នពល្ មាន្ សន្ត ិ
ភាព នែើ បី រកោ ជ័យជុំន្េះ។ សន្ត ិភាព ដបប នន្េះ បរនទស ជា
អន កជួ យ នគនរ ើសយកអវ ីៗល្អ ៗអស់ ជា សុំណង ជា កត្នវទិតា រ6ើ
នន្ ដខែ រអន កឈ្ន េះ នល្ើ ដខែ រគ្ននឯង រ ើឯ អន កឈ្ន េះន

ិ នៅដត្
េះ វញ

សុំណល្់ ដែល្ បរនទស នគ ទុកឱ្យ។ ឱ្ទេរណ៏ ប្ពេះចន្ទ រាជា
នទេះបី ប្ពេះអងោ បែិនស្
ប្ពេះនៅនសៀ

ដត្ នសៀ

ិន្ ទទួ ល្សាោល្់ ឧបការគុណ របស់

នគ ទទួ ល្ផល្ល្អ ជា ជនប្ ើស របស់នគ

4

នៅនទស : មាាស់ប្បនទស។
5 ស រ : ន្. ការរឭក, ការចងចាុំ, ែុំនណើរន្ឹកន ើញ ិន្នភល ច។
6 កត្នវទិតា : ដែល្គិត្ដត្ន្ឹងត្បសន ងគុណែល្់អនកមាន្គុណ។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
នល្ើ ទុកខនវទ

នន្ ប្បជាពល្រែា ដខែ រ នៅនពល្ ស្រោ

ប ទ ប់ ពី ស្រោ
អ

ន្ិង

ដែល្ វា ជា ផល្ប្បនយជន្៏ របស់នគ សុំរាប់

គត្កាល្។ ផល្ប្បនយជន្៏ន

េះ គឺ ទុរពល្ ពុុំអាចបងវ ឹល្

ិ
វញាន្
នន្ ប្បជាជាត្ិដខែ រ។ ឱ្ទេរណ៏ ដបបនន្េះ វា មាន្ នកើត្
មាន្ បន្ត ៗ រេូ ត្

កែល្់ សពវ នងៃ នន្េះ។

ស ើមចម នន្ សង្គ្រាម
ស្រោ

រវាង ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ន្ិង ប្ពេះចន្ទ រាជា ជា ួ យន្ឹង

នសត ចកន្ មាន្ នែើ ច

គឺ ការសងសឹក។ នសត ចកន្ សងសឹក

ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ នប្ពាេះ ប្ពេះអងោ មាន្ បុំណង សមាលប់ខល ួន្, រ ើឯ
ិ ប្ទង់ សងសឹក នសត ចកន្ នប្ពាេះ ន្រនន្េះ ែនណតើ
ប្ពេះចន្ទ រាជា វញ
រាជបល្័ងក របស់ រាជវងស របស់ខល ួន្។

សតើ ការសងសឹកស ះ ជា ការការពារខ្លួន្ ?
នបើ

ិន្នវ គឺ ចាស់ ជា ន ើល្ន ើញថា ការសងសឹងន

េះ ជា ការ

ការពារខល ួន្ (légitime défense)។ ដែល្ អាចទុក ជា ការការពារខល ួន្ វា
ប្ត្ូវមាន្ ល្កខ ខណឌ ៦ យ៉ាង :
ិ ប្ត្ូវមាន្ ល្កខ ណៈ
- ការវាយប្បហារត្បវញ

ិន្ស នេត្ុ

ផល្ គឺថា នោយគ្នែន្នេត្ុផល្ប្ត្ឹ ប្ត្ូវ,
- ការការពារខល ួន្ គឺ ប្បប្ពឹត្តិន ើង សុំរាប់ ខល ួន្ឯង ឬ សុំរាប់
អន កែនទ,
- ការការពារខល ួន្ ប្ត្ូវដត្ ជាប ទ ន្់,

ឧប សៅ សរា
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- ការការពារខល ួន្ ប្ត្ូវដត្ចាុំាច់ សុំរាប់ សវត្ត ិភាពខល ួន្ គឺថា
ិ
មាន្ ែុំនណាេះប្សាយ ដត្ ួ យគត្់ គឺ ប្ត្ូវដត្ ត្បវញ,
- ការការពារខល ួន្ ប្ត្ូវដត្មាន្ សមាមាប្ត្។
ែូ នចន េះ ការការពារខល ួន្ របស់ ប្ពេះចន្ទ រាជា ន្ិង នសត ចកន្ វា

ិន្

ន្ល ើយប្សបទ ុំងអស់ន្ឹង ល្កខ ខណឌ ទ ុំង ៦ យ៉ាង ដែល្ាន្
នរៀបរាប់ ខាងនល្ើន

េះន ើយ។

ករណី របស់ សសេចកន្
នសត ចកន្ នប្កាយពីាន្ រត្់នគចខល ួន្រ ួច ពី គុំនរាង ន្វ ើឃ្ត្ខល ួន្
របស់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ក៏នៅបញ្ញេះបញ្ល្
ូ ពួ កពល្ប្ពេះ ន្ិង បងុ
ជា ន្ ទ ុំងឡាយ បនងក ើត្ ជា កងពល្ នោយ នល្ើកយក ូ ល្នេត្ុ
ថា សុំរាប់ ចាុំងន្ឹង ប្ពេះចន្ទ រាជា ដែល្ មាន្ បុំណង កបត្់ន្ឹង
ប្ពេះរាជា។ រ ួចនេើយ នសត ចកន្ នបើកការវាយប្បហារ នខត្ត ួ យ
ចុំន្ួន្ នៅនប្កា

ការប្ត្ួ ត្ប្តា របស់ ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្បកបនោយ

នជាគជ័យ។ ជ័យជុំន្េះ បន្ត ប ទ ប់ របស់ ន្រន

េះ

ុំឱ្យ ប្ពេះចន្ទ

រាជាភិត្ភ័យ ក៏ប្ពេះអងោ សុំនរចចិត្តរត្់នភៀសខល ួន្នៅប្ស ុកនសៀ ។
នេត្ុផល្ ដែល្ ប្ពេះអងោ នល្ើកន ើង គឺ នសត ចកន្ ពិត្ ជា ទទួ ល្
បញ្ជា ពី ប្ពេះរា

ឱ្យនកណឌទ័ព វាយប្បហារខល ួន្ នោយ នចាទ

ប្បកាន្់ថា ខល ួន្ ជា

ន្ុសសកបត្់ ន្ឹងប្ពេះអងោ ។ ប ទ ប់ ក នសត

ចកន្ ដត្ងដត្ ន្វ ើ ការសន្ោ ជា ួ យ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ តា
ិ
សុំនណើរ របស់ ប្ពេះអងោ ថា ខល ួន្ន្ឹង រំសាយទ័ព នេើយ វល្ប្ត្
ប់
ិ ដត្ ការសន្ោន
ក បុំន រ ើ ប្ពេះរាជា វញ។

ឧប សៅ សរា

ការសាកល្បង

េះ វា ប្គ្នន្់ដត្ ការពន្ោរ
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នពល្ នែើ បី ពប្ងីក ន្ិង ពប្ងឹង កងទ័ព នែើ បី វាយប្បហារ ប្ពេះ
រាជា ដត្ប៉ាុនណា
ណ េះ។ នយើងែឹងថា នសត ចកន្ នប្បើប្គប់ ល្បិចកល្
នែើ បី ចាុំង យកឈ្ន េះ ប្ពេះរាជា ដែល្ប្ត្ូវ ជា បងនងល របស់ខល ួន្
កនញង នគ្នល្បុំណង ផ្ទកប់ ុខ ែនណតើ

រាជបល្័ល ងក នប្ពាេះ ប្គូ ាន្

ទយ ថា ខល ួន្ ន្ឹងន ើង ប្គងរាជស បត្ត ិ។ រ ើឯ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ
ិ នៅនពល្ចាប់នផត ើ
វញ

នន្ ជនមាលេះអាវុ្ ប្ពេះអងោ កលញល្គុំន្ិត្

កនញង ការដសវ ងរក នន្ ការផសេះផោរ ជា ួ យ នសត ចកន្ នោយ
សងឃឹ

ថា មាតា បិតា ន្ិង បង ប្សី របស់ នសត ចកន្ ដែល្ រស់

នៅ នៅនប្កា
រន

ន តាត្ ៏ របស់ប្ពេះអងោ ន្ឹងអាច នកៀងគរ ន្

េះ ឱ្យោក់ អាវុ្ ឈ្ប់ ប្បឆ្ុំង ន្ឹងប្ពេះអងោ ។ ការសងឃឹ

នោយមាន្ សុទធចិត្ត កត ី ឬ ជា ឧាយកល្ កត ី របស់ ប្ពេះសុគន្ធ
បទ វា

ិន្អាច នកៀងគរ នសត ចកន្ ាន្ន

ែល្់ ចរ ិក

េះន ើយ នបើគិត្

ិន្សថ ិត្នសថ រ របស់ នសត ចនន្េះ ែូ ចយ៉ាង យក សុបិន្

ន្ិ ិត្ត ន្វ ើ ជា ការពិត្ ន្ិង យក កប
ួ ន្ទក់ទិន្7 ជា ែុំនណាេះប្សា
យ។

ិន្ប្គ្នន្់ដត្ ិន្នជឿ, នសត ចកន្ ដត្ងដត្គិត្ នៅកនញងចិត្ត

ថា នសត ចនន្េះ ល្ៃ ង់ណាស់, នបើល្ៃង់យ៉ាងនន្េះ គង់ន្ឹងអញ ែនណតើ
ាន្រាជស បត្ត ិ កអញនេើយ។

ិ
ួ យវញនទៀត្
នសត ចកន្ នប្បើ

ភាពនលល របស់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ជា យុទធសា្សត របស់ខល ួន្ ែូ ច

7

ទក់ទិន្ : នឈ្លែេះត្ប្មានហារ ួ យប្បនភទ សប្មាប់គន្់គូរ ពិន្ិត្យន ើល្
កាល្ល្អ អាប្កក់ : កប
ួ ន្ទក់ទិន្ ឬ ត្ប្មាតាក់ទិន្។
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យ៉ាង នប្បើ ខ្ញុំរាជាការ ជា ្សត ី រ ូបល្អ 8

ក ល្ួ ងនលា ចិត្តខល ួន្ ដត្

នសត ចកន្ ទញយកប្បនយជន្៏ ពី គុំន្ិត្ រាក់កដន្ធ ល្នន្េះ នោយ
ប្បកាស នៅចុំនពាេះ ុខ ប្បជាន្ុរា្សត ដែល្ សែ ័ប្គ ចូ ល្បុំន រ ើខល ួន្
ថា : ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ប្តាស់បរោប់ បនប្ ើ្សត ីន
ចុត្ហាែយ

េះ

ុំ ប្ពេះរាជ

ក ប្ាប់ខល ួន្ ឱ្យគិត្ការណ៏ សមាលប់ ប្ពេះចន្ទ រាជា

ដែល្ ជា នសត ចកបត្់។ ន ើញ បនប្ ើ្សត ី របស់ ប្ពេះរាជា
ែូ នចន េះដ ន្, ប្បជាន្ុរា្សត ក៏

កនរឿយៗ

ុំគ្នននជឿ ថា នរឿងនន្េះ ជាការពិត្។

យុទធសា្សត នន្េះ េុច ប្បនយជន្៏ ែល្់ នសត ចកន្ នប្ចើន្យ៉ាង : ទី១.
បញ្ញេះបញ្ល្
ូ អាណាប្បជាន្ុរា្សត នេើយ មាន្ នពល្ បរាត្់ នស
ទហាន្ ាន្ជានប្ចើន្ នកើត្ចុំន្ួន្ន ើងដត្រាល្់នងៃ , ទី២. បុំដបក
ប្ពេះចន្ទ រាជា ពី ប្ពេះរាជា គឺថា ជុំរុញ ប្ពេះអន្ុជ ឱ្យរត្់នភៀសខល ួន្
នៅប្ស ុកនសៀ

នចាល្ ប្ពេះនជោារាជ, ទី៣.

ុំឱ្យ ប្ពេះរាជា ពន្ោរ

នពល្ បនងក ើត្ទ័ព នែើ បី នល្ើក កចាុំងន្ឹងខល ួន្ នៅនពល្ ដែល្
ខល ួន្ កុំពុងកទ័ព ចាុំងន្ឹង ប្ពេះអងោ ។ ងវ ីគុំន្ិត្នន្េះ គឺ ជា ប្ត្ី ុខ
នន្ ន្នយាយសឹក របស់ នសត ចកន្ ដែល្

ុំគ្នត្់ នៅរក ជ័យ

ជុំន្េះ ដែល្ គ្នែន្ ន្រណា អាចន្ឹកសាែន្ាន្ គឺថា រា្សត អាច
ចាុំងឈ្ន េះ នសត ច។

8

ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ន្ឹកសាែន្ថា នប្បើឱ្យ្សត ី រ ូបល្អ នៅ ល្ួ ងនលា ចិត្ត នសត
ចកន្ នប្ពាេះ ន្រនន្េះ ជា ន្ុសសនលាែភកា ប្បដេល្ ជា វា ន្ឹងអាចែូ រ
ចិត្ត។

ឧប សៅ សរា
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ប្ពេះចន្ទ រាជា ឮែុំណឹង ថា ប្ពេះរាជា បញ្ជាឱ្យ នសត ចកន្ នកណឌទ័ព
នែើ បី ចាុំងន្ឹងប្ពេះអងោ ដបរ ជា គិត្ គ្នែន្ការពិចារណា កនញង ឋា
ន្ៈ ជា ឧបរាជ ថា :
- ពាកយ ដែល្ឮនន្េះ ប្បដេល្ជាដ ន្ ាន្ជា សន ត ចប្ពេះ
នជោារាជ ន្វ ើប្ពនងើយកនន្ត ើយ ឱ្យបនប្ ើប្សី នៅ កយ៉ាងនន្េះ
នណាើយចុេះ នបើនប្ពាេះដត្នយើង ួ យ នយើង ន្ឹងនៅឱ្យនគនទើស
ទល្់រវល្់ងវី។
ងវ ីនបើ ជា គុំន្ិត្ នជៀសវាង ជនមាលេះ ដត្ ជា ចរ ិត្ គ្នែន្ ត្កក ភាព
(logique)

ន

េះន ើយ រេូ ត្ អាចទុក វាាន្ ជា ការកុំសាក ដង

នទៀត្ផង។ កនញង ឋាន្ៈ ជា ឧបរាជ រាជកាត្ពវ កិចា របស់ ប្ពេះចន្ទ
រាជា ប្ត្ូវដត្ កទ័ព ជា ប ទ ន្់ សប្មាប់ បុំរុង វាយប្បហារត្បន្ឹង
នសត ចកន្ ដែល្ បនងក ើត្ សងក រ នភល ើន្ នៅកនញង ប្ពេះរាជាណាចប្ក,
រ ួចថាវយ ែុំណឹង ែល្់ ប្ពេះនជោារាជ នេើយ រង់ចាុំ រាជបញ្ជាសឹក។
ប៉ាុដន្ត

ប្ពេះចន្ទ រាជា ដបរជា ន្វ ើផទញយប្ស េះ ពីអវី ដែល្ ជា

កាត្ពវ កិចា របស់ប្ទង់ ដែល្

ុំឱ្យ ដបក កមាលុំង ប្ពេះរាជវងោន្ុ

វងស នៅចុំនពាេះ សប្ត្ូវ របស់ រាជយ។
រាល្់នល្ើក ប្ពេះប្សីសុគធបទ ដត្ងដត្ ប្តាស់សួរ ប្ពេះសន ុំឯក ជា បង
ប្សី នសត ចកន្ ថា :
- បអ ូន្ឯង ន ត ចក៏ពុុំន ើញចូ ល្ ក នត្ើឯង ឮ ែុំណឹង ន ត ច
ដែរ ?
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ប្ពេះ

ង នកសរបុាា ប្កាបទូ ល្ថា :

- ខ្ញុំមាាស់ឱ្បបនប្ ើនៅនត្ឿន្វា វាថា កុុំភ័យន្ឹងវា វា ិន្កបត្់
នទ។ ថាកាល្ណា វាជូ ន្រា្សត នៅប្ស ុករ ួចនេើយ វាន្ឹងចូ ល្
កប្កាបបងោ ុំគ្នល្់។ ឥ ូ វប្សាប់ដត្ាត្់នៅ ចាុំប្ពឹកនន្េះ
ខ្ញុំមាាស់ន្ឹងចាត្់ បនប្ ើ ឱ្យនៅនត្ឿន្វានទៀត្។
ភាពពាយរយ នៅកនញងគុំន្ិត្ របស់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ដបប
នន្េះឯង ជា នជាគ របស់ នសត ចកន្។
ចុំដណក ប្បជាន្ុរា្សត នជឿ នសត ចកន្ នប្ពាេះ ទុក ន្រនន្េះ ជា
ន្ុសស មាន្ បុណយ ន្ិង ជា អន កនចេះែឹង ល្បីល្ាញ ួ យ នៅកនញង
ប្ពេះរាជាណាចប្ក។ នថា ភាព9 នន្េះ ដែល្ នសត ចកន្ ទុក ជា
សមាារ10 នែើ បី បុំន រ ើ ផល្ប្បនយជន្៏ របស់ខល ួន្។
នៅនពល្ នសត ចកន្ នល្ើកទ័ព

កនាេះ នៅចុង ដខប្ត្ ប្សីសឈ្រ

នទើប ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ភាាក់ខល ួន្ ថា ប្គប់ ការសន្ោរ របស់ កន្
ជា ល្បិច ពន្ោនពល្ ដត្ប៉ាុនណា
ណ េះ។ ប្ពេះអងោ ប្តាស់បញ្ជាឱ្យ
នៅពញា នយធាស្រោ

នកណឌទ័ព នល្ើកទ័ពប្សួ ច នៅចាុំង

ន្ឹងកន្ ដត្ ប្ត្ូវ ន្រនន្េះ ាញ់្ន ូ ប្ត្ូវនែើ -ក នេើយ ធាលក់ពីនល្ើ
ែុំ រ ើ សាលប់ ួ យរំនពជ។ ទ័ពភូ ិន្ទ

ួ យកងពល្្ុំនទៀត្ ែឹក

នោយ នៅពញាចប្កី ក៏កាល្់ពល្ ទហាន្ ទ័ពប្សួ ច ដបករត្់
9

នថា ភាព : ភាពដែល្គួ រសរនសើរ, ការនសៃ ើច ឬ នកាត្សរនសើរត្ន ក ើង
នោយសារមាន្នជាគជ័យ។
10 សមា
ា រ : ន្. ការសាងសន្ស ុំបន្ទញុំារ ី។
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ងយនប្កាយ ឱ្យចូ ល្ប្បយុទធ ជាងែ ី ជា ួ យ ទហាន្ របស់ខល ួន្ ដត្
ចាុំង ិឈ្នេះន្ឹង កងទ័ព នសត ចកន្ ក៏ែកងយ

កន្វ ើ ជាដខស

ការពារ កុុំឱ្យ ទ័ពសប្ត្ូវ វាយប្បហារ ចូ ល្ ប្ពេះរាជ្ីន្ី។ រ ើ ប្ពេះរាជា
ប្ត្ូវ ាន្ ន ទ័ព្ុំ អនញា ើញប្ពេះអងោ ឱ្យងយ នៅឯប្ក ុងចត្ុ ុខ
សិន្ នែើ បី សវត្ត ិភាពប្ពេះអងោ ។ នៅនពល្ ប្បជុុំ រកែុំនណាេះប្សាយ
ទប់ទល្់ន្ឹង ទ័ព នសត ចកន្, ប្ពេះពិជ័យ
សូ

គ ជា បិតា នសត ចកន្

ខល ួន្ នចញ នៅត្នែន្ឹងកូ ន្។ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ យល្់ប្ព

នោយ ប្បគល្់ ទហាន្ ១ ពាន្់

ក់។

ុន្ន្ឹង នល្ើកទ័ពនចញ

ចាុំង ប្ពេះរាជា ឱ្យន្វ ើពិ្ី ផឹកទឹកសបបង នោយប្បកាស ថា : នបើ
ទូ ល្ប្ពេះបងោ ន្់ កបត្់ន្ឹងប្ពេះរាជា សូ
ន្ឹងប្ត្ូវនប្គឿងស្សាតវុ្ នេើយ សូ

ឱ្យទូ ល្ប្ពេះបងោ ន្់ សាលប់ ដត្
ឱ្សសមាលប់ បុប្ត្ ភរ ិយ ញាត្ិ

ស ត ន្ ទូ ល្ប្ពេះបងោ ុំ ជា ខ្ញុំទ ុំងអស់ តា
នសត ចកន្ ល្ុេះែឹងថា ប្ពេះរាជា

សពវ ប្ពេះរាជេឫទ័យ។

ុំទ័ពេល ួង ែកងយ នចាល្ទីប្ក ុង

ក៏ នល្ើកនរេ៏ពល្ ចូ ល្វាយ ទ័ព នៅពញាចប្កី ដបកទ័ព នេើយ
សមាលប់ ន ទ័ពនន្េះ ាន្។ ប ទ ប់ ក វាយល្ុកចូ ល្កនញង រាជ
ធាន្ី, ខណៈន

េះ

យទ័ព នសត ចកន្ ាន្ជួ បប្បទេះន្ឹង កង

ពល្ បិតា របស់ នសត ចកន្ នល្ើក ក ត្ទទឹងន្ឹងទ័ពខល ួន្ ក៏
បញ្ជាឱ្យ នរេ៏ពល្ ចូ ល្ប្បយុទធ ដត្ហា ោច់ខាត្
ែល្់ ប្ពេះពិជ័យ
ពិជ័យ

ិន្ឱ្យប៉ាេះពាល្់

គ។ ចាុំង ាន្ ួ យប្សបក់ ទ័ព របស់ ប្ពេះ

គ ចាញ់នែ ក៏ែកងយ រត្់នៅពួ ន្ នៅកនញងវត្ត ។ ែឹង

ែុំណឹងនន្េះ ប្ពេះប្គូ របស់ នសត ចកន្ ក៏ន្ិ ន្ត

ក ផសេះផោ បិតា

ឱ្យោក់អាវុ្ ចូ ល្រ ួ ន្ឹងបុប្ត្។ នៅនពល្ ចាប់នផត ើ
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សន្ទ

មាន្ វត្ត មាន្ នសត ចកន្, ប្ពេះពិជ័យ

គ បែិនស្

នោយនល្ើក នេត្ុផល្ ថា នបើ ខ្ញុំ ន្វ ើ ែូ នចន េះ ចាស់ ជា ប្ពេះរាជា
សមាលប់ ប្គួ សារ របស់ករុណា ជា ពុុំខាន្។ ដត្ សិល្បៈ នន្ ការ
ពន្យល្់ របស់ សន ត ចប្ពេះសុគ ធ ្ិបត្ី ន្វ ើឱ្យ ប្ពេះពិជ័យ
ទន្់ចិត្ត នេើយ ក៏យល្់ប្ព

គ

សេះជាន្ឹងកូ ន្។

ិន្ឱ្យខាត្នពល្នវលា នសត ចកន្ ចាត្់ដចង

យទ័ព ឱ្យនចញ

នកណឌរា្សត ន្ិង សងក ត្់នខត្ត ្ុំត្ូច នៅនប្ត្ើយខាងនកើត្ទ ុំង
អស់ នេើយ ឱ្យប្ប ូ ល្កងពល្ កជួ បជុុំ នល្ើក ទ័ព នជើងនគ្នក
នជើងទឹក សន្ធ ឹក េិមា ្ល ងទនន្ល

នៅវាយទ័ពភូ ិន្ទ នៅ

ប ទ យភន ុំនពញ។ ទ័ព នសត ចកន្ មាន្ចុំន្ួន្ ៥ ុឺន្

ក់ រាយនរេ៏

ពល្ ជារបង េុ ព័ទធ ប ទ យ ភន ុំនពញ ដែល្ មាន្ ទហាន្ េល ួង
៣ ុឺន្

ក់ ជា អន កការពារ។ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ

ន្ឹង ចុំន្ួន្ទ័ពសប្ត្ូវ ប្ពេះអងោ ប្តាស់បញ្ជា ឱ្យ

ិន្ត្ក់សលញត្
យទ័ព ទទួ ល្

ចាុំងន្ឹងនសត ចកន្ អស់រយៈនពល្ ៣ នងៃ ដត្ពុុំឈ្នេះចាញ់នសាេះ។
ែូ នចន េះ នសត ចកន្ ប្ប ូ ល្ ទ័ពបុំរុង ចូ ល្វាយ ជាជុំន្ួយ ែល្់ទ័ព
ដែល្ កុំពុងចាុំង, ប្បជុគ្ន
ុំ ន នកើន្ ចុំន្ួន្ ជាង ១ដសន្

ក់ មាន្

ទ ុំង កាុំនភល ើង្ុំផង ចូ ល្វាយ ន្ិង ាញ់ ប ទ យ ភូ ិន្ទ គ្នែន្
សាោល្់ យប់នងៃ ។ យល្់ន ើញថា ទ័ពសប្ត្ូវ កុំពុង មាន្ នប្បៀប នល្ើ
ទ័ពប្ពេះអងោ នេើយ កងទ័ពខាងប្ទង់ ក៏នចេះដត្រត្់ ិន្ទទួ ល្
ចាុំងនសាេះ, ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ក៏ងយទ័ព នៅតាុំង នៅ នខត្ត ល្
ដងវ ក។ ប ទ ប់ពី វាយប ទ យភន ុំនពញដបកនេើយ នសត ចកន្ បញ្ជា
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ឱ្យ

យទ័ព នៅសងក ត្់ នខត្ត ខាងត្ប
ូ ង ន្ិង ខាងល្ិច គឺ នខត្ត

ាទី, នប្ពប្កាស, ប្ទ ុំង, ប ទ យមាស, កុំពត្, កុំពង់នសា , ា
សាក់, ប្ពេះប្ត្ពាុំង, ឱ្នមា៉ា, ប្ក ួ ន្ស, ទឹកនលែ នរៀងែល្់ នខត្ត
នប្ពន្គរ, ានវៀន្, ែូ ណាយ, ល្ង់នហា, ផោរដែក។ ប្បជាន្ុរា្សត
សឹងចុេះចូ ល្ នសត ចកន្ ទ ុំងអស់ នប្ពាេះ មាន្ ជុំនន្ឿ ផ្ទកប់ ុខ ថា
កន្ ជា អន កមាន្បុណយ។ ប ទ ប់ ក កន្ ចាត្់ឱ្យ
នល្ើក នរេ៏ពល្ មាន្ ចុំន្ួន្ ៤ ុឺន្

យទ័ព

ក់ នៅវាយ ប ទ យ ល្ដងវ

ក។ នេើយ កងទ័ព ួ យនទៀត្ មាន្ ចុំន្ួន្ នរេ៏ពល្ ៣ ុឺន្

ក់

្ល ងទន្ល ្ុំ នៅសងក ត្់ នខត្ត ខាងល្ិច។ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ចាត្់
ឱ្យ ពញាប្កឡានហា

ុំ ទ័ព មាន្ ចុំន្ួន្ នយធា ១ ុឺន្

ក់

នៅ ខាងល្ិច ជា ប ទ ន្់។ ប្ពេះអងោ ទុក ទហាន្ ដត្ ២ ុឺន្ ៥
ពាន្់

ក់ សុំរាប់ ការពារ ប ទ យល្ដងវ ក។ ប ទ យន

េះ ប្ត្ូវ

ាន្ កងទ័ព នសត ចកន្ នចា វាយ អស់រយៈនពល្ ៤ នងៃ ពុុំឈ្ប់
ឈ្រនសាេះ។ ប្ពេះរាជា ប្ទង់យល្់ន ើញថា ន្ឹងប្ទ ុំទប់ទល្់នទៀត្ពុុំ
ាន្ នទើបប្ទង់ ងយទ័ព នៅតាុំងនៅដខប្ត្ អប្មាគគិ រ ិន្ត បូ ណ៏
(គឺប្ស ុកបរ ិបូ ណ៏សពវ នងៃ នន្េះ)។ ន ើញែូ នចន េះ ទ័ព នសត ចកន្ ក៏
នល្ើកនែញប្បកិត្ទ័ពធេល ួង។ ពញាប្កឡានហា

ែឹងថា សប្ត្ូវ

កុំពុង នែញតា

កជួ យប្ពេះរាជា

ទ័ពេល ួង ក៏ បត្់កាល្ទ័ព

ិ នោយ វាយសប្ត្ូវ ពីខាងនប្កាយ។ ែឹងែុំណឹងនន្េះ ប្ពេះរាជា ក៏
វញ
ប្តាស់បញ្ជាឱ្យ

យទ័ព ប្ត្ ប់នប្កាយ ចូ ល្ វាយសប្ត្ូវ ពីខាង ុ

ខ។ ការវាយផទ ប់ ទ ុំងខាង ុខនប្កាយនន្េះ

ុំឱ្យទហាន្សប្ត្ូវ

សលញត្សាលប់ជានប្ចើន្ អន្ត រាយដបកទ័ព រត្់ប្ត្ ប់ចូល្ កភន ុំនពញ
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ិ
វញ។
បរាជ័យនន្េះ ក៏េុចឱ្កាសឱ្យ ទ័ពភូ ិន្ទ មាន្ នៅពញា
យ រាជ ជា ន ទ័ព នល្ើកទ័ព វាយ ដខប្ត្ ារាយណ៏, នជើងនប្ព,
កុំពង់នសៀ , សទ ឹងប្ត្ង ឈ្ន េះសប្ត្ូវ។ ជាប្បញាប់ នសត ចកន្ នកណឌ
ទ័ពបដន្ថ នទៀត្ បនងក ើត្ ជាកងទ័ពងែ ី មាន្ ទង់ទ័ព ពណ៍
ប្កេ

មាន្ ា៉ាក់ រ ូប

គ មាន្ កាល្៨ នេើយ តាុំងខល ួន្ ជា

ហាឧបរាជ ាុំងកល ស់ែូចប្ពេះ ហាកសប្ត្។ ចាប់ពីនពល្ន

េះ

ឯង ដែល្ ប្បជាន្ុរា្សត នៅ កន្ ថា នសត ចកន្។ នរៀបចុំទ័ពសពវ
ប្គប់អស់នេើយ, នសត ចងែ ីនន្េះ ក៏នល្ើកទ័ព នៅវាយទ័ពេល ួង តាុំង
នៅ ដខប្ត្ អាសន្ទញក ដត្ ទុក បិតា ឱ្យនៅរកោ ប ទ យ ប្ស ុកា
សាន្។ នល្ើកទ័ព
បនប្ ើឱ្យ

កែល្់ ដខប្ត្ កុំពង់នសៀ

នសត ចកន្ ក៏ចាត្់

ុំសារ ថាវយ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ មាន្ នសន ើរ ជា ល្កខ ខណឌ

នោយ ទុក ប្ពេះអងោ ជា ន្ុសសល្ៃ ង់ ថា នបើ ប្ពេះរាជា ប្បគល្់
ប្គួ សារខល ួន្ ដែល្ ជាចុំណាប់ខាែុំង របស់ប្ពេះអងោ ជា ុន្ ក
ឱ្យខល ួន្ ខល ួន្ ន្ឹងរំលាយទ័ព នេើយ ចូ ល្ខល ួន្

កបុំន រ ើ ប្ពេះរាជា ជា

ិ
្ ែ តា វញ។
ដត្ ប្ត្ូវ ប្ពេះរាជា បែិនស្ នោយ បញ្ជាឱ្យ នសត ចក
ន្ រំលាយទ័ពជា ុន្សិន្ ន្ិង ចូ ល្ខល ួន្ កថាវយបងោ ុំប្ពេះអងោ ។
ិ មាន្នន្េះ ក៏ប្បញាប់ ឱ្យ
នសត ចកន្ ទទួ ល្ាន្ ចន ល ើយ អវជា
នស

សារ នៅជូ ន្ែុំណឹង ែល្់បិតា។ ប្ពេះជ័យ

គ ឮបនប្ ើ ថា

មាន្ សារពីកូន្ ក៏សទញេះរត្់ នៅទទួ ល្ ដត្ កទន្ទ ឹ ន្ឹងទវរ ក៏
ភាលត្់នជើង ែួ ល្ នេើយ នៅប្ត្ូវន្ឹងចុងោវ ដែល្ោក់ន្ឹងនែដកវ
ចុំចន ល េះ្អ ឹងែងកាុំបិត្ នេើយែួ ល្ចុេះ សន្ល ប់ាត្់សាែរត្ី។ នសត
ចកន្ ែឹងែុំណឹងអកុសល្នន្េះ ក៏ងយទ័ព
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ដត្

ិន្ទន្់ែនងា ើ

បិតា11។ នសត ចកន្ ប្បកាសផ្ទអកស្រោ

នេើយ ចាត្់ដចង នរៀបចុំ ន្វ ើបុណយសពបិតា ជាឧឡារ ិក។ ចុំដណក
ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ែឹងែុំណឹង ថា ប្ពេះជ័យ

ិ នោយ
គ កស័យជី វត្

អាវុ្ ក៏ន្ឹកភន កថា ប្បដេល្ រាសី កុំពុងន ើង ក៏ប្តាស់បញ្ជាឱ្យ
យទ័ព នល្ើកទ័ព នៅវាយ យក ដខប្ត្ ត្ប
ូ ង ម ញ ុំ, ប ទ យល្ដងវ ក
ន្ិង កុំពង់នសៀ

នោយ បុំពាន្ ប្បនពណី គឺថា នៅនពល្ ន ស

ប្ត្ូវ ន្វ ើបុណយសព បិតា ឬ មាតា ក៏គូសប្ត្ូវ នគដត្ងឈ្ប់ន្វ ើស
្រោ

កុំណត្់យ៉ាងត្ិច ួ យនងៃ សិន្ដែរ។ កាល្ាន្ែឹងថា ប្ពេះ

ប្សីសុគន្ធ បទ បុំពាន្ ប្បនពណីនន្េះ នសត ចកន្ ក៏នប្សើបប្សាល្ ជា
នសចកត ីនកស កោន្ត ពន្់ប្បមាណ នប្ពាេះ គ្នត្់ យល្់ន ើញ ថា នបើ
ប្ពេះរាជា ន្វ ើនល្ែ ើស បទអយយការយ៉ាងនន្េះនេើយ គឺចាស់ជា នសត
ចនន្េះ អស់បុណយជាពិត្។ យល្់ន ើញ ដបបនន្េះនេើយ នសត ចកន្
ក៏បញ្ជាឱ្យ ខ្ញុំរាជា ន្វ ើពិ្ីជប់នល្ៀង នេើយនៅនពល្ន
្ន្ត ីនស

ទហាន្

ួ យប្ក ុ

អ ាញ់ ិញនន្េះ ន ើញ

េះ ពួ ក

ក៏ទេះនែ តាុំងនហា៊ោថា : ពួ កនយើង

គ ួ យ នហាេះព័ន្ធនរាងបុណយ ៣ជុុំ, ការ

ណ៏នន្េះពិត្ ជា ាត្ុភូត្ អសាារយ ថា នៅហាវយនយើង

ហា

ឧបរាជ ជា អន កមាន្បុណយ ពីអត្ីត្ ក។ ឮនគនហា៊ោែូ នចន េះ នរេ៏
ពល្ទ ុំងអស់ ក៏នហា៊ោ ត្ៗប្ព គ្នន នេើយ ដប្សក ថា ពិត្ជា ប្ត្ូវ

រណភាព នោយ អាវុ្ន េះ អន កខល េះ មាន្ជុំនន្ឿ ថា ប្ពេះជ័យ
ចាញ់សបបងខល ួន្ ចុំនពាេះ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ។
11
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ែូ ចទុំ

យ ថា មាាស់នយើង ន្ឹងន ើង ប្គងរាជស បត្ត ិ នៅប្ក ុង

ក ព ញ ជា ជាពុុំខាន្។
ន្វ ើបុណយសព បិតា ចប់សពវ ប្គប់នេើយ, នសត ចកន្ នល្ើកទ័ព ៣
ផល វូ មាន្ ចុំន្ួន្ ប្បមាណ ១ ដសន្
ក។ នល្ើក កែល្់ ចុងនខត្ត ន

ក់ សុំនៅនៅ ដខប្ត្ អាសន្ទញ

េះ, កន្ គិត្ថា នបើន្ឹងចូ ល្ចាុំង

អាចន្ឹងឈ្ន េះ នប្ពាេះ នល្ើកនន្េះ នរេ៏ពល្ របស់អញ កុំពុង មាន្
នគ្នល្ចុំណង់ ចង់ចាុំងន្ឹង នសត ច អគត្ិ ដត្ ចាស់ជា ប្ពេះប្សី
សុគន្ធ បទ ឱ្យសមាលប់ មាតយ ន្ិង ញាត្ិស ត ន្ ជា ការសងសឹក
ពិត្, ែូ នចន េះ ប្ត្ូវ រក កល្ បនញ្ជាត្ េល ួង ល្ៃ ង់នលលនន្េះសិន្ ដប្កង
ាន្សនប្ ច។ ឧាយ របស់ នសត ចកន្ គឺ បញជន្
ូ កងពិនសស
ួ យកង ចូ ល្នៅសមាលប់ េល ួង នៅកនញង ប ទ យជ័យ ដត្ ត ង។
ពិត្ ជា ឧាយ ល្លា12 ដត្ ឧាយដបបនន្េះ ជួ ន្កាល្ វា ន្វ ើឱ្យ
គូ សប្ត្ូវ

ិន្អាចន្ឹកសាែន្ាន្។ គិត្គូ រ ន្ិង នែញប្បនយគ

ប្គប់ប្ជ ុង នន្ ដផន្ការ ជា ួ យ
នេើយ, នសត ចកន្ សួ ររក

យពល្ សែ ័ប្គចិត្ត មានក់ សុំរាប់ សងា រ13

កងពល្ពិនសស ចុំន្ួន្ ២ រយ
ខណៈន
្រោ

13

ក់ ចូ ល្ នៅកនញង ប ទ យេល ួង។

េះ ឧក ុឺន្ សុ រ ិន្ធ ដកវ ជា កូ ន្ របស់ នៅពញានយធាស
ដែល្ នសត ចកន្ ាញ់្ន ូប្ត្ូវ-ក ធាលក់ពីនល្ើខនងែុំ រ ើសាលប់

នេើយ នសត ចកន្ ចាប់ កូ ន្ន

12

យកងទ័ព រ ួចនប្សចអស់

េះាន្ ដត្

ិន្យកនទសនពរ៏ ជា

ល្លា : គុ. ពភល ីពនភល ើ, insensé។
សងា រ : កិ. ែឹក ុំ។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
នឈ្ល ើយសឹក ដបរ ជា មាន្ចិត្ត សន ត ស ែល្់ ន្រន
ពាក់ យសស័កក ជា

េះ នោយ បុំ

យទហាន្ នៅកនញង កងទ័ព របស់ខល ួន្នៅ

ិ
វញ។
ឧាយកល្ របស់ នសត ចកន្ គឺ ន្វ ើឱ្យ ឧក ុឺន្ សុ រ ិន្ធ ដកវ
ុំ នរេ៏ពល្ របស់ខល ួន្ រត្់ចូល្ខាែុំង នោយសារខល ួន្ ទទួ ល្នទស
នោយ អយុត្តិ្ ៏បុំផុត្ នេើយ ខល ួន្ ក៏ជា កូ ន្ របស់ សព
យនស

្ន្ត ី

មានក់ ធាលប់បុំន រ ើ ត្ប្ត្កូ ល្ រាជវងោន្ុវងស ែូ នចន េះខល ួន្

ិ
ដត្ងដត្ ចាុំឱ្កាសល្អ ន្ឹង រត្់ វល្ប្ត្
ប់

ក បុំន រ ើ ជា ខ្ញុំរាជាការ

ិ
វញ។

វា

ប្ពេះ ហាកសប្ត្

ទ ហ ីករណ៍ ទ ុំងឡាយនន្េះ

នៅពញា ឧទ័យ្ិរាជ ជា

ុំចិត្ត

យទ័ព ជួ រ ុខ របស់េល ួង នជឿ ក៏

បញជន្
ូ ខល ួន្ ឧក ុឺន្ សុ រ ិន្ធ ដកវ ន្ិង នរេ៏ពល្ ២ រយ

ក់ នៅ

ប ទ យជ័យ នៅ សទ ឹងដសន្ នៅប្កាបបងោ ុំ ទូ ល្ថាវយ េល ួង នែើ បី
ិ ចា័យ តា ចាប់សឹក។ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ប្ទង់ ប្តាស់
សុុំប្ពេះរាជវន្ិ
បរោប់

្ន្ត ី ប្ក ុ ន ឿង ជា ប្ក ុ រកោប្ពេះអងោ ន្ិង ប្ក ុ

ហានផទ ឱ្យពិចារណា សួ រកត្់យកចន ល ើយ នឈ្លែេះទ ុំងន

េះ មានក់

ត ងៗ។ ល្ុេះន ើញថា ចន ល ើយ របស់ទហាន្ ទ ុំង ២ រយ

ក់ន

ន្ល ើយែូ ចៗគ្នន តា

េះ

សុំបុប្ត្ នៅពញាឧទ័យ្ិរាជ ពិត្, ក៏ថាវយ

នសចកត ីរាយការណ៏ ែល្់ប្ពេះរាជា។ ប្ពេះអងោ ក៏ឱ្យនល្ើកនទស នេើយ
ទុកឱ្យនរេ៏ពល្ ទ ុំងន

េះ បុំន រ ើ នៅកនញង កងរកោប្ពេះអងោ នៅ។

កាល្ែឹងថា ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ចូ ល្កនញង អ ទ ក់កល្ របស់ខល ួន្
នេើយ នសត ចកន្ ក៏នល្ើកទ័ព នចា វាយ ប ទ យ នៅពញាឧទ័យ
្ិរាជ យ៉ាងសាហាវ។ ប្ទ ុំចាុំងពុុំាន្

យទ័ពនន្េះ ក៏

ុំទ័ព

នោេះងយ នៅ សទ ឹងដសន្ នេើយ នរៀបចុំ ទូ កចុំណុេះ ន្ិង ទូ កច ល ង
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
នប្ត្ៀ ទុក នែើ បីន្ឹងអនញា ើញ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ នៅគង់នៅឯ
ដខប្ត្នពា្ិសាត្់។ ល្ុេះែឹងថា នៅពញាឧទ័យ្ិរាជ នរៀបចុំ
ដផន្ការែូ នចន េះ, ឧក ុឺន្ សុ រ ិន្ធ ដកវ ន្ិង ពល្នស
រាប្ត្ី ក៏

នៅនវលា

ុំគ្នន ចូ ល្វាយ ប្ពេះរាជែុំណាក់ នោយនប្បើ ល្បិចកល្ ថា

មាន្ ែុំណឹងពិនសស

កថាវយប្ពេះរាជា។ ចូ ល្ែល្់កនញងបរ ិនវណ

កាល្ណា ក៏វាយប្បហារ កងរកោប្ពេះរាជា គ្នែន្សុំនចនែន ើយ។
នៅពញាយ រាជ ឮសន្ធ ឹកអាវុ្ ក៏ប្បញាប់

ុំពល្នស

នៅ

ជួ យ ដត្ ពុុំទន្់ នប្ពាេះ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ប្ត្ូវាន្ ឧក ុឺន្ សុ រ ិ
ន្ធ ដកវ ន្វ ើឃ្ត្ប្ពេះអងោ រ ួចនៅនេើយ។ នៅនយ រាជ ល្ុេះែឹងថា
ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ប្ពេះសុគត្នេើយ ក៏អនញា ើញ នៅពញាយសរាជ14
ដែល្ ជា បុប្តា កុែ របស់ សព េល ួង រត្់ចុេះទូ ក នាេះបង់
ប ទ យទ ុំងយប់ នែើ បី នៅប្ស ុកនសៀ , ដត្ែល្់ពាក់កណា
ត ល្ផល វូ
ក៏ឈ្អ
ឺ ន្ិចាក ែ នៅ។ អស់ ុខ ្ន្ត ី ដែល្ រត្់នចញពីប ទ យ
ជា ួ យនលាក ក៏បន្ត ែុំនណើរ ដេ ប្ពេះរាជបុប្ត្ នៅប្ក ុងនទពនៅ។
នសត ចកន្ ល្ុេះែឹងថា ប្ពេះ ហាកសប្ត្ ប្ទង់សុគត្នេើយ ន្ិង ប្ពេះ
នយ រាជ រត្់នចាល្ប ទ យ ក៏នល្ើកទ័ព វាយប្បហារ ទ័ពភូ ិន្ទ
ដត្ ទ័ព នៅកនញង ប ទ យ គ្នែន្ ន កង ប្ត្ួ ត្ប្តា ក៏

ុំគ្ននរត្់

ខាាត្់ខាាយនៅ។ ប្ពេះ ហាឧបរាជ កន្ ាន្ន ើងប្ាាតភិនសក
នសាយរាជស បត្ត ិ កនញង ឆ្នុំវកចតាវស័ក ព.ស. ២០៥៦ ប្ត្ូវន្ឹង គ
14

ពញាយសរាជ ប្ត្ូវជា បុប្ត្ របស់ប្ពេះសន ុំឯក, ែូ នចន េះ ប្ពេះអងោ ប្ត្ូវជា
កម ួយ របស់ នសត ចកន្។ នៅនពល្ន េះ ប្ពេះអងោ នទើបដត្មាន្ ប្ពេះជ ែ យុ
៥ ឆ្នុំ។ ប្ពេះនយ រាជ ប្ត្ូវជា បិតានល្ៀង ( ឱ្ពុក្ ៏) របស់ប្ពេះអងោ ។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
.ស. ១៥១២ កនញង ជ ែ យុ ២៩ ឆ្នុំ កនញង វាុំងាសាន្ ដខប្ត្ ប្សី
សឈ្រ ប្ទង់ប្ពេះ

ថា ប្ពេះសន ត ច ប្ពេះប្សីនជែា រាជ រាមា្ិបត្ី។

នៅឆ្នុំ ១៥១៤ នសត ចកន្ បតរូ រាជធាន្ី ពី ប្ស ុកាសាន្ នៅតាុំង
នៅ ចុងដខប្ត្ត្ប
ូ ង ម ញ ុំ ទល្់ដែន្ ដខប្ត្ាភន ុំ ោក់នឈ្លែេះ ថា ប្ក ុង
សន្ល ប់ែូន្ត្ី នប្ពន្គរ ចរររាជធាន្ី។

អតថធិបាយ
អងោ នេត្ុ នន្ ឧទទ ក ែ របស់ នសត ចកន្ តាុំងពី ែុំបូងទី រេូ ត្
ែល្់ ន ើងប្គងរាជាស បត្ត ិ វា មាន្ ល្កខ ណៈ ជា សក ែ ភាព
របស់ រាជយភងោ 15 សុទធសា្។ ពិត្ណាស់នេើយថា ពីែុំបូងទី នសត
ចកន្ មាន្ ប្បត្ិក ែ ជា អន ករងនប្គ្នេះ នៅចុំនពាេះ ុខ អុំនពើ អ
យុត្តិ្ ៏ គឺ នគ្នល្បុំណងនលែ របស់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ចង់
សមាលប់ខល ួន្ នោយគ្នែន្ នេត្ុផល្។ ែូ នចន េះ ប្បត្ិក ែ នន្េះ វា អាច
ទុកជា ការសងសឹក នែើ បី រកយុត្តិ្ ៏។ ពីនែើ ែុំបូងទីដែរ,
កន្ មាន្ ការគ្នុំពារ ពី សន ត ច ប្ពេះសុគ ធ ្ិបត្ី ជា សន ត ច
សងឃ ដែល្ ជា ប្ពេះប្គូ របស់ខល ួន្ តាុំងពីកុមារភាព។ គុណូបការ
នន្េះ វា ជា ជុំន្ួយចិត្ត ល្ែ សល្ុប16 ចុំនពាេះកន្ នៅកនញង សាថន្ភាព
ិ ិ ជា ួ យ នសត ចដផន្ែី។ ដត្នៅនពល្
្ៃ ន្់្ៃរ គឺ ខល ួន្ មាន្ វបត្ត
ន

េះ អវ ី ដែល្ ជា អត្ត គុណស បត្ត ិ របស់ កន្ គឺ សាែរត្ី រ ឹង (sang-

froid)

15
16

ន្ិង ភាពវាងនវ ជា អន កនចេះែឹង ដែល្

ុំឱ្យ កន្ អាចនប្បើ

រាជយភងោ : អន កែនណតើ រាជយ។
ល្ែ សល្ុប : ិន្អាចោក់ត្ន ល ាន្។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ិ ែូ ចយ៉ាង កន្ រុករក
បញ្ជា សុំរាប់ នោេះប្សាយ បញ្ជា អាយុជី វត្,
ល្បិចកល្ សុំនរចនោយផល្ល្អ ដែល្ មាន្ សាន

នៅកនញង ប្បវត្ត ិ

សា្សត គឺ ប្ពេះពញាយ៉ាត្ ប្ទង់ នប្បើឧាយ ឱ្យ ន្ុសស ១២

ក់

ចូ ល្នៅ ន្វ ើឃ្ត្ ប្ពេះឥន្ទ កុមារាជា (នសត ចនសៀ ) ដែល្ នសាយ
រាជយ នៅ

ហាន្គរ (១៣៨៤-១៣៨៥) យក កនប្បើ ឱ្យ ឧក ុឺន្

សុ រ ិន្ធ ដកវ ចូ ល្នៅន្វ ើឃ្ត្ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ នៅកនញង ប ទ យ
េល ួង ាន្ែូ ចប្ាថាន។ ែូ នចន េះ ប្បវត្ត ិសា្សត

ិន្ដ ន្ ជា កញា ក់

សុំរាប់ ្លញេះន ើល្ ប្ពឹត្តិការណ៏ ពី អត្ីត្កាល្, ដត្ ជួ ន្កាល្ វា ក៏
ជា ចុងជួ ន្ន្ឹង សាថន្ភាព បច្ញបបន្ន ដែល្ អាចទុកជា គុំន្ិត្ែ៏
ប្បនសើរ ួ យ ដែល្ អាចយក កនប្បើាន្។ ដត្ នទេះបីយ៉ាងណា
ប្បវត្ត ិសា្សត

ិន្អាចទុកជា ន នរៀន្, ដត្ វា ជា ប្ពឹទធចារយ សុំរាប់

ន ើល្ពិន្ិត្យពិន្ិសា័យ បញ្ជា បច្ញបបន្ន ។
ប៉ាុដន្ត កន្ ក៏មាន្ ជុំន្ួយ ពី បងប្សី ដែល្ ហា៊ោន្ កបត្់ ប្ពេះរាជា
ិ ដត្ នគ ក៏
ជា សាវ ី នែើ បី ជួ យសន្រោេះបអ ូន្ នោយប្បងុយជី វត្។
អាច ទុក កន្ ជា
មាន្ វាស

តា

ន្ុសស មាន្សុំណាង តាុំងពីកុំនណើត្ ន្ិង
ទុំ

យប្គូ ថា ន្ឹងន ើងប្គងរាជស បត្ត ិ។

ែូ នចន េះ កន្ ជា បុគោល្ នចេះយកផល្អុំពី ចុំនណេះនចេះែឹង, ជុំន្ួយ,
សុំណាង ន្ិង វាស

របស់ខល ួន្ នែើ បី ដប្បឱ្យចុំន រ ើន្នៅ ជា

កមាលុំង ត្ស៊ោូ ោច់ខាត្។ នទេះបី កន្ នប្បើ ឧាយកល្ ជា ការ
កុេក ែល្់ ប្បជាន្ុរា្សត នោយ យក ប្ពេះ

ប្ពេះរាជា ថា នសត

ច ឱ្យនកណឌទ័ព នែើ បី ចាុំងន្ឹង ប្ពេះចន្ទ រាជា ជា ប្ពេះអន្ុជ
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ដែល្ ប្ទង់ មាន្ បុំណង កបត្់រាជយ, ដត្ នបើ កន្ ជា

ន្ុសសល្ៃ ង់

ិ វវុិ ទធ17នន្េះ ប្បដេល្ ជា ិន្អាច មាន្ នជាគជ័យ ាន្ន
វ្ិ

េះ

ដែរ។ ែូ ច ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ប្ពេះអងោ យក អារ ែ ណ៏ ជា ការពិត្
យក ឃ្ត្ក ែ ជា

ន្ោាយ, ែូ ចពាកយកាពយថា : យល្់ត្ូចកុុំ

អាល្ខុំ នទេះយល្់្ុំ កុុំអាល្ប្សាយ គិត្កត ី កុុំគិត្រយ ន ើល្ពិន្ិ
ត្យពិន្ិសា័យ។ (សា្សាតចាប់នករកា
ត៏ ល្)។ នគ ន ើញថា ប្គប់ែុំនណាេះ
ិ
ប្សាយ របស់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ កនញង វបត្ត
ិ ជា ួ យ កន្ កត ី កនញង
ទុំ

ក់ទុំន្ង ជា ួ យ ប្ពេះអន្ុជ កត ី កនញង បញ្ជា សឹក កត ី គឺ ន្វ ើ

ន ើង គ្នែន្ ការពិចារណា។ ប្ពេះអងោ យកនរឿង ត្ូ ច ន្វ ើ ្ុំ, យក
បញ្ជា ្ុំ ទុកជា ត្ូ ច ដែល្

ុំឱ្យ ប្ពេះអងោ រស់នៅកនញង ការបុំភាន្់

ជាន្ិចា។ ែូ នចន េះ បន្ត ិច ត ងៗ ប្គប់បញ្ជា ដែល្ ប្ពេះអងោ ាន្ជួ ប
ប្បទេះ វា ប្ស ូ ល្ នោេះ ិន្រ ួច ដែល្ េុច ឱ្កាស ឱ្យ កន្ ជា
ន្ុសសពិទ័គធ18 នចេះន្ន យកជាផល្ប្បនយជន្៏ គឺថា ទុពវល្ភាព
របស់ប្ពេះអងោ វា ជា កមាលុំង របស់នសត ចកន្។ នែើ ន ើយ កន្ នប្បើ
ការសងសឹង ជា នគ្នល្ចុំណង់ នប្ពាេះ ខល ួន្ មាន្ កុំេឹង នពញសិទធិ
ជា ជន្រងនប្គ្នេះ នោយ ដសវ ងរក

ន្ោាយ សុំរាប់ ការពារខល ួន្

នោយ នប្បើ ប្បជាប្បីយភាព ន្ិង បញ្ជា របស់ខល ួន្ នែើ បី ន្វ ើឱ្យស
ក ែ នន្ ភពវ បុគោល្19 របស់ខល ួន្។ ផទញយពី ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ជា

វ ិ្ី វ ិវុទធ : ខុសដបប, ដែល្ ិន្ចុេះដបប។
18 ពិទ័គធ : គុ. ឈ្ល
ល ស, វាងនវ, ប៉ាុន្, ប្បសប់។
19 ភពវ បុគោល្ : បុគោល្ដែល្មាន្សុំណាងល្អ ។
17
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ភណឌន្ការ20
ើ នប្បើ ការសងស័យ ន្ិង ការប្សន ើប្សន

ជា ូ ល្ោាន្

សុំរាប់ ការពារខល ួន្ ដែល្ ជា កតាត នន្ បរាជ័យ របស់ប្ពេះអងោ ។

ករណី របស់ ព្រះចន្ទរាជា
នៅនពល្ដែល្ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ជា ប្ពេះនជោារាជ ន្វ ើ ស្រោ
ជា ួ យ នសត ចកន្, ប្ពេះចន្ទ រាជា នភៀសខល ួន្ នៅ រស់នៅ ប្ស ុក
នសៀ
ខា

ប្បកបនោយ សុខនកស កោន្21។ នត្ើ ប្ពេះអងោ នកាត្
22

នសត ចកន្ នទើបាន្ រត្់នចាល្ប្ពេះរា

កាល្ែឹងែុំណឹងថា ប្ពេះរា
ទូ ល្ សូ

?

សុគត្នេើយ, ប្ពេះចន្ទ រាជា ក៏ប្កាប

បងោ ុំលា សន ត ចនៅចប្កពត្ត ិ នៅប្រកប កន្ ដែល្

កបត្់ ញាុំញីប្ពេះពុទធសាស

ន្ូ វ ប្ពេះបរ រាជវងោន្ុវងស បណា
ត ល្

ឱ្យដបកាក់ខាាត្់ខាាយអស់ ថា នបើប្ពេះអងោ ន្ឹងបងអ ង់យូរនៅ
ន ើញថា ពុុំាន្ន ើយ។ ប្ពេះនៅនសៀ

ប្ទង់ប្តាស់ថា : កុុំឱ្យកម ួយ

រ ួសរាន្់នពក ចាុំែល្់ឆ្នុំនប្កាយ។ ប្ពេះចន្ទ រាជា ាន្ឮប្ពេះប្កដសង
ែូ នចានេះកាល្ណា ក៏យល្់ថា ប្ពេះនៅនសៀ

ិន្ប្ព ឱ្យប្ពេះអងោ

ិ
វល្ប្ត្
ប់ នៅប្ស ុកដខែ រឆ្ប់ន ើយ។

20

ភណឌន្ការ ើ : អន កបងក ជនមាលេះ។
ប្ពេះចន្ទ រាជា យងនៅគង់ ប្ស ុកនសៀ ពីឆ្នុំ ១៥០៩ ែល្់ ឆ្នុំ ១៥១៥
ន ើថា មាន្ រយៈនពល្ ៧ ឆ្នុំ។
22 នកាត្ខា
: នកាត្ខាលច ទង
ុំ នគ្នរពផង។
21
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ចុះព្បសិន្សបើជា យុទធសាង្គ្សេ របស់ព្រះសៅសសៀម ?
នបើ ប្ពេះចន្ទ រាជា អាចនាកប្ាស ប្ពេះនៅចប្កពត្ត ិ យកទ័ព
នសៀ

នៅន្វ ើស្រោ

ប្ពេះនៅនសៀ

ជា

នៅប្ស ុកដខែ ាន្រយប្សួ ល្ដបបនន្េះ, នត្ើ
ន្ុសសអពយត្ត 23 ដ ន្ឬ ?

ប៉ាុដន្ត នគ អាចសួ រថា ចុេះនបើ នរឿង ឧាយកល្24 របស់ ប្ពេះចន្ទ
រាជា សូ

ខល ួន្ នៅ ទក់ែុំ រ ើ-ស ថាវយ ប្ពេះនៅចប្កពត្ត ិ ជា យុទធ

សា្សត រ ួ

ិ នល្ើចុំណុចនន្េះ នត្ើ
រវាង នសត ចទ ុំងពីរអងោ នន្េះ នៅវញ,

អវ ីនៅ ជា ផល្ប្បនយជន្៏នសៀ

?

ការន ើងប្គងរាជស បត្ត ិ របស់ នសត ចកន្ នៅប្ស ុកដខែ រ វា ទុកជា
ការគុំរា

ួ យ ែល្់ ប្ស ុកនសៀ

ពី ឥទធ ិពល្នសៀ
ជាត្ិ ន្វ ើស្រោ
នៅនសៀ

នប្ពាេះ រាជវងសដខែ រងែ ីនន្េះ វា របូ ត្

នេើយ នសត ចកន្ ន្ឹងអាច មាន្
ទ ទរ ទឹកែីដខែ រ ដែល្ នសៀ

េិចាិតា

ប្ត្ួ ត្ប្តា។ ប្ពេះ

ប្ទង់ ពោករ ថា នបើទុកឱ្យ នសត ចកន្ ដែល្ ជា ជន្

មាន្ នករនត៏ ឈ្លែេះ ជា អន កមាន្បុណយ ឱ្យនរៀបចុំប្ស ុក ាន្មាុំ ួ ន្
ន្ិង ពប្ងឹងអុំណាច របស់ខល ួន្ ជា នសត ចចប្កពត្ត ិ, ការណ៏នន្េះ វា
ន្ឹងអាចឱ្យ នសត ចកន្ មាន្ នវរភាព25 ន្ឹង ប្ពេះអងោ នៅនងៃ ណា
23

អពយត្ត : (អ័ប-ព័យត្) គុ. ដែល្ ិន្ឈ្លលស, ិន្បុិន្, ិន្វាងនវ។
24 ឧាយកល្ គឺ ទូ ទ័រ ែុំណឹង ថាមាន្ ែុំ រ ើសែ៏្ុំ ួ យ នោយ នប្បើល្បិច
បនងក ើត្ ទុំដេងចាស់ប្កដ ត្ នន្ សាន នជើង លា ក នរា ែុំ រ ើ ដត្ សុទធ
ជា ទុំដេង ដកល ង។ ប ទ ប់ ក ប្ពេះចន្ទ រាជា ន្វ ើជាអន កសែ ័ប្គចិត្ត នៅទក់
ែុំ រ ើសន េះ ថាវយ ប្ពេះនៅនសៀ ដត្ប្ពេះអងោ ដបរ ជាយង ចូ ល្ប្ស ុកដខែ រ
ដត្ ត ង នែើ បីបងក រទ័ពន្វ ើស្រោ ន្ឹងនសត ចកន្ នៅវ ិញ។
25 នវរភាព : ន្. ភាពបុគោល្ជាសប្ត្ូវន្ឹងគ្ន
ន។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ួ យ ិន្ខាន្។ ែូ នចន េះ ការដសវ ងរក នន្ ស គោ នចត្
ប្ពេះចន្ទ រាជា

ជា

យុទធសា្សត

26

ជា ួ យ

ការពារ ទុកជា ុន្ វា

ករណីយកិចាផង របស់ អន កែឹក

ជា

ុំ មាន្ការប្ប ុងប្បយ័ត្ន។ ការ

ការពារនន្េះ គឺ ឋិត្នៅនល្ើ បនងក ើត្ ឱ្យមាន្ ស្រោ

គ្ននឯង នៅ

ប្ស ុកដខែ រ រវាង ប្ពេះចន្ទ រាជា ន្ឹង នសត ចកន្ នែើ បីបន្ថ យ សកាតន្ុ
ពល្ របស់ដខែ រ។ ល្បិច របស់ ប្ពេះនៅនសៀ
េ៏ពល្ ៥ ពាន្់

ផត ល្់ កងទ័ព មាន្ នរ

ក់ ន្ិង ែុំ រ ើ ១ ពាន្់កាល្ ន្ិង ប្បគល្់ ោវ

អាជាាសឹក ែល្់ ប្ពេះចន្ទ រាជា សុំរាប់ ឱ្យនៅចាប់ែុំ រ ើស, ប៉ាុដន្ត នសត
ិ វា ន្ឹងអាចទុក ជា
ចដខែ រ ដបរជា ន្វ ើផទញយពី ប្ពេះរាជបញ្ជា នៅវញ,
ប្កន ច

ិន្អាចឱ្យ នសត ចកន្ នចាទប្ពេះអងោ ថា នប្ជៀត្ដប្ជក

ចូ ល្កនញងកិចាការ នផទ កនញងដខែ រ ន
្រោ

េះាន្ន ើយ។

ិ
ួ យវញនទៀត្
ស

គ្ននឯងនន្េះ នទេះបី ខាងណា ួ យឈ្ន េះ ក៏នសៀ

មាន្ ផល្

ិ យ
ប្បនយជន្៏ ជាន្ិចា នប្ពាេះ ប្ស ុកដខែ រ ន្ឹងចុេះអន្់ងយ ប្គប់ វស័
គឺ នសែា កិចា, នយធា ន្ិង កមាលុំងជាត្ិ ប ទ ប់ពីស្រោ ។ ែូ នចន េះ
ប្ស ុកដខែ រ ន្ឹងកាលយ ជា សត្វ ចុំណី

(proie)

សុំរាប់ នសៀ

រយចាប់

ិ មាន្ នន្េះដែរឬនទ
សុី។ សួ រថា នត្ើ ប្ពេះចន្ទ រាជា ែឹង អុំពី ផល្អវជា
? ប្ទង់ ពិត្ ជាែឹង ដត្ ប្ទង់ ប្ត្ូវការ ជុំន្ួយនសៀ
ិ
សុំរាប់ វល្ប្ត្
ប់

ជាការចាុំាច់

ិ
កន្វ ើស្រោ ន្ឹងនសត ចកន្ នប្ពាេះនបើ វល្ប្ត្

ប់ នោយនែទនទ គឺពិត្ជា ពុុំអាច បញ្ញេះបញ្ល្
ូ ប្បជារា្សត ដខែ រ
រ ួ ទ ុំង តាន ឿង ន្ិង នៅហាវយនខត្ត ាត្់ែុំបង ឱ្យចូ ល្រ ួ
26

ស គោ នចត្

ឧប សៅ សរា

: គុំន្ិត្ប្ព នប្ពៀង។
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កនញងបុពវនេត្ុ របស់ប្ពេះអងោ ាន្រយប្សួ ល្ ន
ជុំន្ួយ របស់នសៀ

េះន ើយ។ ែូ នចន េះ

មាន្ អភិ27អន្ុភាព ពីែុំបូងទី នប្ពាេះ នបើក

ឱ្កាសឱ្យ ប្ពេះចន្ទ រាជា មាន្

ូ ល្ោាន្ នន្ ភាពនជឿជាក់ ពី

ិ 28 ែបិត្ យល្់ន ើញថា ប្ពេះអងោ មាន្នសៀ
សុំណាក់ អន្ុជី វន្

នៅ

ពីនប្កាយ ដែល្ ន្ឹងអាច ត្ស៊ោូ ប្បឆ្ុំងន្ឹង នសត ចកន្ ដែល្
កុំពុងមាន្ ារ ី។ បចជញគោ ន្៏29 ចុំនពាេះ ប្ពេះអងោ ពីសុំណាក់
្ន្ត ីដខែ រ

ួ យចុំន្ួន្ ដែល្នៅនសាែេះន្ឹង រាជវងស នពញសិទធិ ន្ិង

ប្បជារា្សត ខាងនកើត្ ដែល្ នៅនកាត្ខាលច ារ ី នសត ចនសៀ
នៅន ើយ តាុំងពីរាជយ ប្ពេះ្ ែ រាជា30 (១៤៧៨-១៥០៤) ដែល្ ប្ពេះ
អងោ ោក់ ប្ស ុកដខែ រ ជា អន្ុប្បនទស របស់នសៀ
ចនសៀ

ាន្ជួ យប្ពេះអងោ

នប្ពាេះ នសត

ឱ្យាន្ន ើងប្គងរាជស បត្ត ិ

អាប្ស័យ នប្ចើន្ នល្ើ ជុំន្ួយនសៀ ន

វា

េះឯង។ ប៉ាុដន្ត ប្ពេះចន្ទ រាជា

ប្ពេះអងោ ជា នសត ច មាន្ នទពនកាសល្យ នចេះន្ន ជុំន្ួយបរនទស
មាន្ ល្កខ ណៈ ជា ន្ិ ិត្តរ ូប នប្ចើន្ជាង ជា សមាារៈ ឱ្យនៅជា បុពវ
នេត្ុជាត្ិ ដែល្ជាកតាតច

នន្ជ័យជុំន្េះប្ពេះអងោ នល្ើ នសត ចកន្។

27

អភិ : នប្បើកនញងន្័យ នប្ក, នប្កដល្ង, នប្កនពក។
28 អន្ុជី វ ិន្ : អន កន្វ ើការបុំន រ ើ។
29 បច្ញគោ ន្៏ : ការនប្កាកទទួ ល្, ការតា ជូ ន្ែុំនណើរ។
30 ប្ពេះ្ ែ រាជា ប្ទង់ មាន្ មាតា ជា ជាត្ិនសៀ ។ ប្ពេះអងោ ប្ត្ូវជា បិតា
របស់ប្ពេះចន្ទ រាជា។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
អតថធិបាយ
ចូ ល្ កែល្់ទឹកែីដខែ រ ប្ពេះចន្ទ រាជា បញ្ញេះបញ្ល្
ូ អាណាប្បជាន្ុ
រា្សត តាុំងពីប្បនទសដែន្ ក ផស ុំគ្ននជា ២ពាន្់
ទ័ព ដខែ រ-នសៀ

ក់ នេើយ នល្ើក

ចូ ល្វាយប ទ យ ដខប្ត្នសៀ រាប ដបក នេើយ

ប្ពេះអងោ យងចូ ល្ នៅកនញង ប ទ យ

ហាន្គរ។ ប ទ ប់ ក ប្ពេះ

អងោ ទទួ ល្ជុំន្ួយ ល្ែ សល្ុប ពីសុំណាក់ តាន ឿង ែបិត្ ន្រនន្េះ

ុំ

បកសពួ កខល ួន្ នៅ សមាលប់ នៅហាវយ ដខប្ត្ នពា្ិសាត្់ ខាងនសត
ចកន្ នេើយ បញ្ញេះបញ្ល្
ូ ទ័ព រកោនខត្ត នន្េះ ន្ិង ប្បជារា្សត ឱ្យ
ចុេះចូ ល្ ប្ពេះអងោ ាន្ទ ុំងអស់។ នប្កាយ ក តាន ឿង សាលប់
នោយ ជួ យយក អាសា ប្ពេះអងោ ដែល្
្ុំ នសត ចកន្ ដបក ែឹក

ុំឱ្យ ប្ទង់ វាយ កងទ័ព

នុំ ោយ នៅហាវ នល ជា មា របស់ន្រ

នន្េះ។ ជ័យជុំន្េះ នបើកផល វូ ឱ្យ ប្ពេះចន្ទ រាជា

ុំទ័ព ចូ ល្នៅ ទិស

ខាងល្ិច ដែល្ ជា ដែន្ែីអុំណាច (fief) របស់នសត ចកន្។ ល្ុេះនល្ើក
ទ័ព នចញ ពីដខប្ត្ អប្ ិន្ទបូ រ

កែល្់ ដខប្ត្ កុំពង់ឆ្នុំង ប្ពេះ

អងោ ជួ បប្បទេះ ជា ងែ ី ទ័ព នៅហាវនល នេើយ ទ័ពទ ុំងសងខាង
ចូ ល្ចាុំគ្នន ឥត្រ ួញរា។ ខណៈន

េះ មាន្ អភូ ត្នេត្ុ ួ យ គួ រឱ្យ

អសាារយណាស់ គឺ ែុំ រ ើភលញក ួ យ ជា ឧត្ត ្ុំណាស់ របស់ នៅពញា
នល វានផអ ើល្ រត្់នៅនប្ពចែុំបូក ួ យ រនល្ើងរល្ុំទ ុំងនែើ នឈ្ើ
រន ៀល្នៅនល្ើ កងទ័ពខល ួន្ឯង ដបកទ ុំងសុំបុកឧមា៉ាល្់ នេើយ
នេើរនៅទិចកងទ័ព។ នរេ៏ពល្ ខាង នល ប្ទ ុំន្ឹង ឧមា៉ាល្់ ប្ពល្ួ
ត្ល្័ខ ពុុំាន្ ក៏រត្់ខាាត្់ខាាយ ដបកទ័ពនៅ។ ប្ពេះចន្ទ រាជា ក៏

ឧប សៅ សរា

ការសាកល្បង
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នែញតា ទន្់ នល, ប្ទង់ ចូ ល្ត្យុទធន្ឹងសប្ត្ូវ ជាប ទ ន្់។ ល្ុេះ
ប្បយុទធគ្នន

ិន្ាន្ប៉ាុ ែ ន្នភល ងផង ប្ពេះចន្ទ រាជា ក៏កាប់ប្ត្ូវ

សាែ នល មាន្ពិការ ជាទ ៃ ន្់ ដត្ ប្ត្ូវាន្ នស
ការពារ

ទហាន្ ជួ យ

ុំរត្់រ ួច ទ ុំង នៅហាវយ ន្ិង កងទ័ព។ វាយទ័ពសប្ត្ូវ

ដបក ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្ទង់នល្ើកទ័ព ចូ ល្នៅនាេះទ័ព នៅខាងល្ិច
ភូ ិរលានបអ ៀ កនញង ដខប្ត្កុំពង់ឆ្នុំង។ កាល្ែឹងថា ប្ពេះចន្ទ រាជា
កនាេះទ័ព នៅ ដខប្ត្ រលានបអ ៀ នៅហាវយ ដខប្ត្ ល្ដងវ ក ខាង
ិ
នសត ចកន្ ក៏ប្បកាស ថាវយខល ួន្ ចូ ល្នៅបុំន រ ើ ប្ពេះចន្ទ រាជា វញ
ដង

ទ ុំង

ុំ រា្សត ប្បជា ន្ិង បណា
ណ ការ យកនៅថាវយប្ពេះអងោ

ផង ជា ជុំន្ួយសឹក។ បរាជ័យ ផទន្ៗ
ួ
ន

េះ

ុំឱ្យ នសត ចកន្ មាន្

ិ ទុកខនទ ន្សសណាស់ រេូ ត្ ែល្់នៅ ប្ទនហាយុំ។ នែើ បី ត្
វត្កក
ទទឹងន្ឹងទ័ព ប្ពេះចន្ទ រាជា, នសត ចកន្ នរៀបចុំ យុទធសា្សត ជាងែ ី គឺ
ប្ប ូ ល្ទ័ព

ក នាេះទ័ព នៅ ប ទ យភន ុំនពញ។ ប ទ ប់ ក នសត

ចកន្ បញ្ជា នរេ៏ពល្ ឱ្យវាយចូ ល្ ប ទ យល្ដងវ ក ដែល្ មាន្
នៅហាវយដខប្ត្ កបត្់ន្ឹងខល ួន្។ ល្ុេះែឹងែុំណឹងនន្េះ ប្ពេះចន្ទ រាជា
ឱ្យនស

នសេះ

ុំ សារ នៅប្ាប់

ដងវ ង ថា ឱ្យន្វ ើជាចាញ់ នេើយ
នៅ, នៅទីន

យទ័ព ការពារប ទ យ ល្
ុំនរេ៏ពល្ រត្់ កទិសខាងនជើង

េះ ប្ពេះអងោ នរៀបចុំ លាក់ទ័ព (embuscade) មាន្ ទ ុំង

កាុំនភល ើង្ុំ។ ចាញ់ឧាយកល្ប្ពេះចន្ទ រាជា, នៅពញាយ រាជ ជា
យទ័ព ខាងនសត ចកន្ ក៏ប្បញាប់នល្ើកទ័ពនែញតា

សប្ត្ូវ។

កែល្់ កដន្ល ង បងក ប់ទ័ព ប្ពេះចន្ទ រាជា ក៏បញ្ជា ឱ្យនរេ៏ពល្
វាយផទ ប់ សមាលប់ កងទ័ពសប្ត្ូវ ពីនប្កាយ នោយទ័ពសប្ត្ូវពុុំែឹង
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ខល ួន្។ នៅពញាយ រាជ ន្ិង

យទ័ព ១០

ក់នទៀត្ ខាង នសត

ចកន្ ប្ត្ូវាន្ ទ័ព ប្ពេះចន្ទ រាជាចាប់ខល ួន្ាន្។ នសត ចដខែ រ ក៏
បញ្ជាឱ្យ កាត្់កាល្ នៅពញាយ រាជ ន្ិង

យទ័ពទ ុំង ១០

ក់ នទៀត្។ ប ទ ប់ ក ប្ទង់ បញ្ជាឱ្យ នចៀរសល ឹកប្ត្នចៀក
ន កង ១០

ក់ នេើយ ឱ្យ

ុំ ១១ កាល្ នៅឱ្យ នសត ចកន្ នេើយ

ផ្ទត ុំ ជាសុំែីសឹកថា : ‹‹នបើ វា អាង ពល្នប្ចើន្ ឱ្យនល្ើក កនទៀត្ ឬ
នបើ យល្់ថា នភល ៀងធាលក់នេើយ ជិត្រែូ វល្ែ

ន្ឹងរា្សត ន្វ ើដប្សចុំការ

នេើយ ន្ឹងចង់ ឈ្ប់ចាុំង ឱ្យរា្សត ន្វ ើដប្សសិន្ ក៏តា ចិត្តវា
ចុេះ››។ នសត ចកន្ យល្់ប្ព
តា

តា សុំនណើរ របស់ ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្សប

សុភាបុរាណថា ‹‹ន្វ ើដប្សន្ឹងទឹក ន្វ ើសឹកន្ឹងាយ›› ក៏

បញជន្
ូ ទូ ត្ ន្ិង អន្ុទូត្
សារន

សា
ុំ រ នៅថាវយ ប្ពេះអងោ ។ នៅកនញង

េះ នសត ចកន្ នប្បើ ពាកយ ‹‹អន កអូ ន្›› ចុំនពាេះ ប្ពេះចន្ទ រាជា។

ល្ុេះអាល្័កស ដងល ង សារន

េះ ចប់នេើយ, ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្ទង់ ប្ពេះ

ិ
ពិនរា្ខាលុំងណាស់ ប្ទង់ប្តាស់ថា : ‹‹អារាជទូ ត្ វល្នៅ
ប្ាប់
មាាស់ឯងចុេះ ថា អញ ប្ព សប្មាក ឱ្យរា្សត ន្វ ើដប្ស ដត្ថា អញ សុុំ
កុុំឱ្យ មាាស់ឯងថា ជា បង ជា បអ ូន្ ន ើយ ែបិត្មាាស់ឯងន្ឹងអញ
នន្េះ មាន្ ជាត្ិប្ត្កូ ល្ ឆ្ៃយពីគ្ននណាស់››។
កែល្់ឆ្នុំ ១៥១៦ ប្ពេះចន្ទ រាជា វាយរំនោេះាន្ ដខប្ត្ត្ូ ច្ុំ
ចុំន្ួន្ ១២ ឬ ១៣ ដខប្ត្។ ចុំនពាេះប្ពេះអងោ ប្កឡានផទ ែីន
ទុក ជា ទីសុំណាក់ ន្ិង
ផ្ទអក ស្រោ

ឧប សៅ សរា

េះ វា ល្ែ

ូ ល្ោាន្នយធា ាន្នេើយ, ែូ នចន េះ នបើ

ួ យ រែូ វ ឱ្យរា្សត ន្វ ើដប្ស ក៏ វា

ការសាកល្បង

ិន្ន្វ ើឱ្យមាន្នប្គ្នេះ
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ិ វា ជា
ថានក់ ែល្់យុទធសា្សត នយធា ន្ិង ន្នយាយ, ផទញយនៅវញ
ឱ្កាស សុំរាប់ នៅបញ្ញេះបញ្ល្
ូ
ល្ួ ងចិត្ត នៅហាវយប្ស ុក នន្
ដខប្ត្ ដែល្នៅនប្កា

ដផន្ែី នសត ចកន្ ឱ្យដបរកបត្់ ន្រន

េះ

ិ នេើយ ក៏ មាន្ នពល្នវលា េវ ឹកេវ ឺន្
កចូ ល្ខាងប្ពេះអងោ វញ
ទ័ព ន្ិង នប្ជើសនរ ើស

យកង

យប្ក ុ

ន្ិង

យពល្ តា

ការប្ប ងងវ ីនែ របស់ នបកខ ជន្។
នៅហាវយដខប្ត្អាសន្ទញក ខាងនសត ចកន្ ែឹងថា ប្ពេះចន្ទ រាជា
វាយឈ្ន េះ ទ័ពនយ រាជ នេើយ កាត្់កាល្ន្រនន្េះ នេើយឥ ូ វ
ប្ទង់

ិ
ុំទ័ពេល ួង ្ល ងទនន្ល វល្ប្ត្
ប់ នៅប ទ យ ដខប្ត្អ រ ិន្ទ

ិ ក៏តាុំង នកណឌកងទ័ព នៅនពល្ រយៈនពល្ ផ្ទអកស្រោ
បូ រ វញ
ប្គប់ប្ស ុក ២៦ ដែល្នៅនប្កា

អាជាា្រខល ួន្ គឺ ន ឿងជីដប្កង,

នសាទង, ប្ពុំនទព, នប្ពកត ី, ប្កនកាេះ, កុំពង់សាវយ, កុំពង់ហាវ,
ប្ាសាទ១០, នកាេះដក, សាវយរដល្ក, នគ្នកនសេះ, ដសន្, កុំពូល្
នពប្ជ, ន ឿងនពា្ិនរាង, ប្ត្ដ ងដកង, ងន្, នឈ្ើទល្, ប្សដង,
សារន្គរ, ប្សយូវ, ល ូនប្ព, នប្ពកត ី, នសៀ បូ ក, នសៀ ា៉ាង, ប្ពេះប្បស
ប ាន្ ចុំន្ួណ ៨
កងទ័ពន

ុឺន្

ក់។ ល្ុេះចប់ រែូ វរា្សត ន្វ ើដប្ស ក៏នល្ើក

េះ ្ល ងទនន្ល នៅដខប្ត្ប្កគរ នែើ បី វាយផទ ប់ ទ័ព របស់

ប្ពេះចន្ទ រាជា។ ប្ពេះចន្ទ រាជា ែឹង ថា នៅពញាឱ្ទ័យ្ិរាជ
នៅហាវយប្ស ុក អាសន្ន ទុកខ ខាងសប្ត្ូវ កុំពុង នរៀបចុំ ច ល ង
កងទ័ព

កមាត្់ដប្ពទនន្ល សាប

កនប្ត្ើយខាងនកើត្, ប្ទង់

ប្តាស់បញ្ជាឱ្យ នៅពញាយសរាជា ជា កម ួយ ដែល្ នៅដងរកោ
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ដខប្ត្នពា្ិសាត្់ ឱ្យនល្ើកទ័ព ១

ុឺន្

ក់ កាន្់កាុំនភល ើង្ុំត្ូច

នៅបងក ប់ចាុំ នៅកុំពង់នែទនន្ល សាប នេើយ នបើន ើញ ទ័ពសប្ត្ូវ
ប្ត្ូវវាយាច់កាុំនភល ើង ទ ុំង្ុំត្ូច កុុំឱ្យវា ន ើងនគ្នកាន្ ជា
ោច់ខាត្។ ប្ពេះអងោ ប្តាស់បញ្ជាផងដែរ នៅពញានយធាស
្រោ

នៅ

នុំ រេ៏ពល្ ២

ុឺន្

ក់ នៅមាត្់ដប្ពកទន្ល សាប

នប្ត្ើយខាងនកើត្ នេើយប្ទង់ផ្ទតថា
ុំ
‹‹នបើឮសូ រកាុំនភល ើងសន្ោទ័ព
នេើយ ឱ្យនល្ើកទ័ពចូ ល្ចាុំងឱ្យាន្សនប្ ចចុេះ››។ ចុំដណក ប្ពេះ
ិ ប្ទង់ ែឹក
អងោ វញ

ុំ កងទ័ពនជើងទឹក មាន្ ទូ កច ាុំង ២៥

នប្គឿងនៅបងក ប់ចាុំសាទក់នៅដប្ពកមាត្់ទនន្ល សាបចាុំទ័ពសប្ត្ូវ។
ចាុំ ិន្យូរប៉ាុ ែ ន្ ក៏ប្សាប់ដត្ន ើញ កប
ួ ន្ទូ កសប្ត្ូវ អុុំចូល្ ក
កនញង បរ ិនវណ ប្គងទុក, ប្ពេះនៅពញាយសរាជ ក៏ប្តាស់បញ្ជា ឱ្យនរ
េ៏ពល្ ាញ់កាុំនភល ើង្ុំត្ូច នៅនល្ើទូកសប្ត្ូវ នែើ បី ខាឃ្ុំង កុុំ
ឱ្យ កជិត្ប្ជាុំងាន្។ កងទ័ព នៅពញាឧទ័យ្ិរាជ ខាង នសត
ិ ក៏ដបកកង
ចកន្ ជិេះទូ កកុំដណន្ គ្នែន្ចុំណាប់ន្ឹងាញ់ត្ វញ
ទ័ព

ុំគ្ននអុុំរត្់នគច ពី ដែន្ាញ់ របស់ទ័ពសប្ត្ូវ តា ផល វូ ទឹក

ដែល្ ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្ទង់ នបើកផល វូ ឱ្យរត្់។ រត្់ន ើងនគ្នកាន្ ក៏
ុំគ្នននៅពួ ន្ កនញងនប្ព នោយ ន្ឹងសាែន្ថា ាន្រ ួចខល ួន្ ដត្នៅ
ទីន

េះ កងទ័ព នៅពញានយធាស្រោ

ដែល្បងក ប់ខល ួន្ចាុំ ក៏

ទទួ ល្ាញ់ កាប់ចាក់ កងទ័ពសប្ត្ូវ ឥត្ប្តាប្បណីន ើយ។ ប្ទ ុំពុុំ
ាន្ ក៏

ិ
ុំគ្ននរត្់្លង នៅនប្ត្ើយខាងនកើត្ វញ។
ចុំដណក ន ទ័ព

ខាងនសត ចកន្ ន្ិង

យទ័ព ជា នៅន ឿង ១០

ក់ ប្ត្ូវាន្

កងទ័ពទឹក របស់ ប្ពេះចន្ទ រាជា ចាប់ខល ួន្ាន្។ ១១
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ប្ត្ូវាន្ កងទ័ព នៅពញានយធាស្រោ

ចាប់ខល ួន្ាន្ដែរ

នេើយ ោក់កតីប្បចាុំការ ត្ប្មាុំ ប្ពេះចន្ទ រាជា យងនៅែល្់។ នរេ៏
ពល្ ខាង នសត ចកន្ ចុំន្ួន្ ៦
ាន្

យនស

ភូ ិ ក៏

ុឺន្

ក់ ន្ិង នៅន ឿង នៅ

ទហាន្ ឯក នទ ប្ត្ី ដែល្

ុំគ្នន សន្ែ ត្់សញ្ជា សូ

ិន្សាលប់កនញង ស រ

ិ
ចូ ល្ខល ួន្ បុំន រ ើ ប្ពេះចន្ទ រាជា វញ។

ប្ទង់ អន្ុញ្ជាត្ឱ្យតា សុុំ។ ប្ទង់ ប្តាស់បញ្ជា ឱ្យអន កទ ុំងន
សចាាប្បណិធាន្ ភាល

េះន្វ ើ

ិន្ចាុំាច់មាន្ ប្ក ុ ប្ពេះបុនរាេិត្ ជា

ិ ការ នោយ ថា តា ប្ពេះអងោ ៣ែងមានក់ ថា ិន្ កបត្់
អន កវ្ី
ិ ន្ឹងប្ត្ូវសាលប់ នោយចាញ់ន្ឹងសបបង។
ន្ឹងប្ពេះអងោ ផទញយនៅវញ
សុុំចុេះចូ ល្អស់នេើយ ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្តាស់បរោប់ឱ្យ នៅពញាឱ្ទ័
យរាជ នៅហាវយប្ស ុកអាសន្ន ទុកខ ដែល្នទើបន្ឹងចុេះចូ ល្

ុំកង

ទ័ព របស់ខល ួន្ នៅវាយប ទ យ ដខប្ត្ កុំពង់នសៀ , នជើងនប្ព ន្ិង
សទ ឹងប្ត្ង់។ នោយ ខល ួន្ ធាលប់ខាលចងវ ីនែ នៅហាវយចាស់ នៅន ឿង
ទ ុំង៣ដខប្ត្ន

េះ ែឹងថា នៅពញាឧទ័យ្ិរាជ ចុេះចូ ល្សប្ត្ូវ

នេើយនល្ើកកងទ័ព

កវាយប ទ យខល ួន្ ក៏

ុំគ្នន ចុេះទូ ករត្់នៅ

ប្ក ុងប្ស ប់ពជ
ិ ័យ នប្ពន្គរ។
កាល្ែឹងែុំណឹង ថា នសត ច វងសរាជយពិត្ យងប្ត្ ប់ ពីប្ស ុក
នសៀ

ចាុំងឈ្ន េះ នសត ចកន្ នេើយ ប្ត្ួ ត្ប្តា ប្ពេះន្គរ ជាងពាក់

កណា
ត ល្ ប្ពេះសងឃ រាជាគណៈ, ឋា

ន្ុប្ក

ន្ិង ប្ពេះបុនរាេិត្

ប្ពឹទធចារយ, ប្ពេះរាជវងោន្ុវងស ដែល្

ុំគ្ននរត្់ខាាត្់ភាលត្់ នចញពីទី

ប្ស ុកភន ុំនពញ ន្ិង ប្ក ុងាសាន្ នប្ពាេះ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ន្វ ើ ស
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្រោ

ចាញ់ នសត ចកន្ ក៏

កជួ ប

ុំគ្នននចញពីនប្ព ដែល្ពួ ន្ប្ជកន

យកងទ័ព សុុំឱ្យ

េះ

ុំខល ួន្ យកនៅថាវយ ប្ពេះចន្ទ រាជា

ជា ខ្ញុំរាជាការ។ ប ទ ប់ ក ប្ក ុ

វណណៈអភិជន្ ទ ុំងន

េះឯង

ាន្នសន ើសុុំឱ្យ ប្ពេះចន្ទ រាជា នរៀបប្ពេះរាជពិ្ី ជា ស្រោ មាភិ
នសក31 ថាវយជា សុវត្ត ិ ងោ ល្ នែើ បី ឱ្យមាន្ រាជារ ី ខព ស់ជាង
នសត ចកន្ ជា រាជយភងោ ។ ប្ត្ូវន្ឹងប្ពេះេឬទ័យផង ប្ពេះអងោ ក៏
យល្់ប្ព តា សុំនណើរន

េះនៅ។ នៅឆ្នុំ ១៥១៦ ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្ពេះ

អងោ ប្ទង់នប្គឿង មាហាខត្ត ិយ្ិឌិន្ ប្ទង់ ន្វ ើប្ពេះរាជែុំនណើរ
ចូ ល្កនញង នរាងរាជពិ្ី មាន្ប្ពេះប្គូ ថាវយ ហានសវ ត្ចា ័ប្ត្, នសត ច
ឋិត្នៅ

បូ ពា
៍ ពី ុខនសវ ត្ចា ័ប្ត្ នទើប ប្ពេះរាជវងោន្ុវងស នស

ុខ ្ន្ត ី ប្កាបថាវយប្ពេះរាជ ងោ ល្ ប្ពេះពិ្ព
ី រជ័យ ជា នសត ច
ប្គងរាជស បត្ត ិ នៅ ប្ក ុងក ព ញ ជា្ិបត្ី មាន្ប្ពេះ

រាជ ជា ‹‹

សន ត ច ប្ពេះបរ រាជា ចន្ទ រាជា ប្គងប្ក ុងក ព ញ ជា្ិបត្ី››។ ប្ពេះ
អងោ បតរូ នឈ្លែេះ ដខប្ត្ អ រគិ រ ិបូ រ ឬ អប្ ិន្ទបូ រ ដែល្ ប្ពេះអងោ
ិ
កុំពុងគង់នៅ ឱ្យនៅថា ‹‹ដខប្ត្បរ ិបូ ណ៏›› វញ។
នន្េះន្ឹងន្ិយយ អុំពី នសត ចកន្។ ល្ុេះែឹងថា ប្ពេះចន្ទ រាជា ន្វ ើ ស
្រោ មាភិនសក ក៏មាន្ចិត្តនលតប្កហាយ ក៏នចញសុំបុប្ត្ ប្ាប់
31

ប្ាាតភិនសក ជា ពាកយសុំ្សក ឹត្ ដប្បថា ‹‹ដែល្មាន្អភិនសកប្ាកែ
នេើយ›› ាន្ន្័យថា អភិនសក ប្ពេះ ហាកសប្ត្ ដែល្ាន្ប្រកបអរ ិន្ទ
រាជសប្ត្ូវ នេើយន ើងនសាយរាជយ។ អភិនសក ប្ពេះ ហាកសប្ត្ ដែល្ ពុុំទន្់
ាន្ន្វ ើស្រោ
ិន្ន្ឹងនសាយរាជយនទ ចាប់ឱ្យនៅថា ុ ទ ភិនសក ឬ
រាជាភិនសក។ ឯ ស្រោ មាភិនសក គឺ អភិនសក កនញងនពល្កុំពុងន្វ ស
ើ
្រោ ។
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នៅ នៅហាវយប្ស ុក នៅន ឿង នៅាន្ ប្ត្ួ ត្ប្តា អាណាដខប្ត្
ន ើង (ដខប្ត្ន ើង គឺ ដខប្ត្ជាចុំណុេះ) ឱ្យនកណឌកងទ័ព ាន្
ចុំន្ួន្ ១ដសន្ ២ ុឺន្

ក់។ បរាត្់បនប្ងៀន្ នរេ៏ពល្ ឱ្យនចេះ

កាន្់អាវុ្សាទត្់ តា កប
ួ ត្ពិជ័យស្រោ

ក៏បរោប់ឱ្យ នៅពញា

ល្ុំពាង
ុំ នៅពញាប្សាល្ ឱ្យ ុុំកងទ័ព ២ ុឺន្

ក់ ្ល ង នៅតាុំង

ទ័ព នៅដខប្ត្ សនប្មាងទង, ឱ្យ សន ត ចនៅហាវ នល ជា មា
ពល្ ៣ ុឺន្

ុុំ

ក់ នៅតាុំងទ័ព នៅប ទ យភន ុំនពញ។ ប្ពេះចន្ទ រាជា

ប្ទង់ែឹងថា សប្ត្ូវ ន្វ ើ ចរភាពទ័ព ប្ពេះអងោ ប្ាប់ ឧកញា៉ាចប្កី
ន្ិង វងោអគោ រាជ ឱ្យ ព
ុុំ ល្ ២ ុឺន្
សប្ត្ូវ, ចុំដណក ប្ពេះអងោ ប្ទង់

ក់ នល្ើក នៅពាុំង ុខ

ុំនរេ៏ពល្ ៣ ុឺន្

ក់ នល្ើកនៅ

តាុំងនៅ ភូ ិជ័យសួ គ៏ នៅដខប្ត្ល្ដងវ ក រង់ចាុំសាតប់រាជាការស
្រោ , នបើន ើញកុន្ ប្ទង់ន្ឹងនល្ើកនៅជួ យជាឆ្ប់។ ខណៈន
កងទ័ព នស

ទហាន្ នរេ៏ពល្ ទ ុំងសងខាង ចូ ល្ប្បយុទធគ្នន

នោយមាវុ្ខល ី ជា សន្ធ ឹក គិកកង នកាល្េល្។ នពល្ន
ែុំ រ ើ ១៤០ កាល្ របស់ ប្ពេះចន្ទ រាជា ែឹក
ន្ធ

េះ

េះ កង

ុំនោយ ឧកញា៉ា ន្ រ ិ

យក នល្ើកនចញពីនប្ព វាងាន្ នៅពីនប្កាយ ទ័ពសប្ត្ូវ

នេើយ ក៏បរចូ ល្ នៅរ ួសរាន្់ជាន្់ ជល្់ពប្របពីនប្កាយកងទ័ព
ិ
ុំឱ្យ សប្ត្ូវប្ទព
ុំ ុុំាន្ ក៏ដបកទ័ព រត្់នៅ ប ទ យភន ុំនពញវញ។
ន ើញែូ នចន េះ, ន ទ័ព ខាងអន កឈ្ន េះ ក៏នល្ើករេូ ត្នៅវាយាន្
ប ទ យខាែុំងនៅ ដខប្ត្ ាទី, ប្ទ ុំង ចាប់ាន្ខល ួន្ នៅហាវយ
ាទី, នៅន ឿងនប្ពកបាស, កណា
ត ល្សទ ឹង, គងពីសី, ភន ុំប្សួ ច,
ប ទ យមាស, ពា , ដប្សរន

ឧប សៅ សរា

ង, កញ្ញុំ

ុំ កប្កាបទូ ល្ថាវយប្ពេះ

ការសាកល្បង
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ចន្ទ រាជា។ ប្ពេះអងោ អន្ុនប្គ្នេះ នល្ើកដល្ងខល ួន្ អន កទ ុំងន

េះ ន្ិង

ចាត្់ឱ្យ ទទួ ល្ទន្ ទឹក ប្ពេះពិភ័ទទសចាា នេើយ ឱ្យនៅ រកោប្ស ុក
ិ
ដខប្ត្ែូ ចដែល្វញ។
ល្ុេះរ ួចបុណយ អកអុំបុក ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្តាស់បរោប់ឱ្យ ឧកញា៉ា
ដកវ, នក ន្ិង គ្នុំ នល្ើកទ័ព នៅវាយ ប ទ យភន ុំនពញ។

យទ័ព

ដផន្ែីខាងនកើត្ នល, ល្ុំពាង
ុំ , ប្សាល្, នៅហាវយប្ស ុកសុំនរាង
ទង ន្ិង ភន ុំនពញ នចញទទួ ល្ចាុំង ជួ ន្ឈ្ន េះ ជួ ន្ចាញ់

ត ងមានក់

ជា នប្ចើន្ែង រេូ ត្ ែល្់ រែូ វ រា្សត ន្វ ើដប្ស ក៏ឈ្ប់ចាុំងគ្ននសិន្។
ល្ុេះផុត្នវលា រា្សត ន្វ ើដប្ស, ប្ពេះចន្ទ រាជា ចាប់នផត ើ

វាយល្ុក ជាងែ ី

ដផន្ែីខាងនកើត្។ នល្ើកនន្េះ ប្ពេះចន្ទ រាជា នប្បើល្បិច ន្វ ើជាចាញ់
នោយនរៀបចុំ បងក ប់ទ័ព ទ ុំងនជើងទឹក ន្ិង នគ្នក ចាុំវាយសប្ត្ូវ
ដែល្នែញតា វាយទ័ពែកងយ។ នៅហាវ នល ន កងទ័ព្ុំ
របស់ នសត ចកន្ ន ើញ នរេ៏ពល្សប្ត្ូវ រត្់នចញពីស រភូ ិ ក៏ន្ឹង
កនញងចិត្តថា នសត ច ចន្ទ រាជា អស់បុណយនេើយ ក៏នល្ើកកងទ័ព្ុំ
នែញតា សប្ត្ូវ ទុកឱ្យ

យទ័ព ល្ុំពាង
ុំ ន្ិង ប្សាល្ ការពារ

ប ទ យភន ុំនពញ ជា ួ យនរេ៏ពល្

ួ យកងត្ូ ចប៉ាុនណា
ណ េះ។ នល

មាន្ ជុំនន្ឿងប់ថា នល្ើកនន្េះន្ឹងទទួ ល្ជ័យជុំន្េះ ជា សាថពរ នល្ើ
កងទ័ព នប្ត្ើយខាងល្ិច។ ដត្ ការប្សន ន

េះ វា មាន្រយៈនពល្

ែ៏ខលី នប្ពាេះ កងពល្ប្បនែញ របស់ខល ួន្ ជួ បការវាយ្ែ ក់ នន្សប្ត្ូវ
ប្គប់ផល វូ រត្់ ជាន្ុយ ឱ្យនែញតា ។ សូ

បី ទព័ទូក របស់ នៅហាវ

នល ក៏ជួបការវាយប្បហារ នៅដប្ពកតាដទន្ ពីសុំណាក់ទ័ព្ែ ក់

ឧប សៅ សរា

ការសាកល្បង
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
សប្ត្ូវ ពីនប្កាយផង ពី ុខផង, នរេ៏ពល្ប្ទ ុំពុុំាន្ ខល េះក៏នលាត្
ទឹក ដេល្រត្់ ខល េះក៏ប្ត្ូវសាលប់ន្ឹងអាវុ្, ខល េះក៏ល្ង់ទឹកសាលប់
ិ
នោយ ិន្នចេះដេល្ទឹក, ចុំដណក នៅហាវ នល ខល ួន្ឯងវញ
នលាត្ទឹកទនន្ល
ែូ នចន េះ វាស

ដេល្រត្់

ប្តាដត្រ ួច

កែល្់ប្ក ុងាសាន្។

នន្ ប ទ យភន ុំនពញ វាន្ឹងជួ ប បរាជ័យ នប្ពាេះ

យ

ទ័ព ល្ុំពាង
ុំ ន្ិង ប្សាល្ ពុុំអាច ប្ទ ុំន្ឹង ការវាយប្បហារសប្ត្ូវ
យ៉ាងសាហាវ ក៏

ុំគ្នន រត្់នចាល្ប ទ យ ដត្ប្ត្ូវ ន ទ័ពេល ួង ខាង

ល្ិច សមាលប់ាន្ទ ុំងពីរ

ក់ន

េះនៅ។ ប្ពេះចន្ទ រាជា ឈ្ន េះស

្រោ កនញងប្គ្ននន្េះ យកាន្ ដខប្ត្ ភន ុំនពញ, សុំនរាងទង, ាទី,
ប្ទ ុំ, កុំពត្, កុំពង់នសា ។ ដត្ នៅ ដខប្ត្ ាសាក់, ប្ពេះប្ត្ពាុំង,
ប្ក ួ ន្ស, ឱ្ន ៉ា នៅនប្កា

ន ទ័ព នសត ចកន្ គឺ នៅពញា

ពិស
ណ ញ នលាក នលាក ាន្តាុំងប ទ យ រ ឹងមាុំនៅន ើយ។
នៅឆ្នុំ ១៥១៩, នសត ចកន្ នប្បើល្បិចចាស់ គឺ ឱ្យទហាន្ ១០១
ក់ ឱ្យដកល ងរត្់ចូល្ នៅខាង នសត ច ចន្ទ រាជា។ នបើាន្សនប្ ច
ែូ ចនប្គ្នងទុក ឱ្យ

ុំគ្ននល្ុកសមាលប់ នសត ចសប្ត្ូវន

ចន្ទ រាជា យល្់ប្ព ទទួ ល្ នរេ៏ពល្ ទ ុំងន

េះនៅ។ ប្ពេះ

េះ នប្ពាេះ ប្ពេះអងោ

ធាលប់ប្បកាស ថា ប្ទង់ នល្ើកដល្ងនទស អស់ខ្ញុំរាជាការ របស់ នសត
ចកន្ ដែល្ រត្់ចូល្

ិ
ក បុំន រ ើ ប្ទង់ វញ។
នងៃ ួ យ ប្ពេះចន្ទ រាជា

ប្ទង់ចុេះប្សង់ កនញងទឹកសទ ឹង នៅដខប្ត្បរ ិបូ ណ៏ ប្ព ទ ុំងនស
ទហាន្សន ិទធប្ពេះអងោ ជានប្ចើន្។ ប្គប់គ្នន ផ្ទលស់សុំពត្់ ចុេះងូ ត្ទឹក,
នវៀរដល្ងដត្ ទហាន្ ១០១

ឧប សៅ សរា

ក់ ដែល្

ការសាកល្បង

កចុេះចូ ល្ន្ឹងប្ពេះអងោ

២២ សីហា ២០២០

ទំព័រ 36 sur 55

សង្គ្រាម គ្នាឯង
ចុេះងូ ត្ទឹកទ ុំងសុំពត្់ នប្ពាេះ អាចលាក់អាវុ្ាន្។ ប្ពេះចន្ទ
រាជា ទត្ន ើញែូ នចន េះ ក៏បរោប់ឱ្យ ន្រទ ុំងន
អស់ប្គប់គ្នន។ ពួ កទ ុំងន

េះ យល្់ថា

េះផ្ទលស់សុំពត្់ឱ្យ

ុខជាពុុំរ ួចខល ួន្នទ ក៏ងលស់

ទឹក ុខប្គប់ៗគ្នន។ ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្ទង់ រ ិត្ដត្សងស័យ ក៏សទញេះន ើង
ពីកនញងសទ ឹង នៅប្បថាប់នប្កា
ោវទ ុំងនប្សា , រំនពចន
កាុំបិត្ពីនលល

ល ប់នឈ្ើ ួ យ។ ប្ទង់ចាប់ប្ពេះដសង

េះ ពួ កកបត្់ ក៏សទញេះន ើងពីសទឹង េូ ត្

ុំគ្ននរត្់សុំនៅ នៅរកប្ពេះចន្ទ រាជា នែើ បី ប្បហារ

ប្ពេះអងោ ដត្ ប្ទង់ សទញេះនៅត្ កាប់ប្ត្ូវ ន

ពួ កកបត្់ន

េះ។ រ ើឯ ខ្ញុំ

រាជាការ ដែល្តា ដេ ក៏នផអ ើល្នឆ្នឡាន ើង, ខល េះចូ ល្ប្បយុទធ
នោយនែទនទ, ខល េះនទៀត្ សទញេះនៅែកបនរោល្របង ចូ ល្ត្ន្ឹង
ពួ កកបត្់។ ពួ កកបត្់ សាលប់ខលេះ ន្ឹងប្ត្ូវចាប់ ៣៥

ក់ ខល េះនទៀត្

រត្់រ ួច។ ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្ទង់ប្តាស់ឱ្យកាត្់កាល្ ពួ កកបត្់ នេើយ
នោត្ ជាបប្មា ។
នសត ចកន្ យល្់ថា នបើទុកឱ្យ ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្ទង់គង់នៅសុខ
នកស កោន្ត ចាស់ ជា ប្ទង់ មាន្ នពល្នវលា ប្គប់ប្គប់ន្ឹង
ពប្ងឹង ដផន្ែីនប្ត្ើយខាងល្ិច ឱ្យរ ឹត្ដត្មាុំ ួ ន្នទៀត្ ជាពុុំខាន្
នេើយ

យកងទ័ព របស់ខល ួន្ នចេះដត្ចាញ់ឧាយកល្ នសត ច

នន្េះនទៀត្។ ែូ នចន េះ នសត ចកន្ ក៏នកណឌកងទ័ពាន្ ៨ ុឺន្

ក់

នល្ើក កចាុំងន្ឹងប្ពេះចន្ទ រាជា។ នល្ើកនន្េះ នសត ចកន្ ែឹក
ទ័ព នោយខល ួន្ឯង ទុកឱ្យ នៅហាវ នល នៅការពារ ប្ក ុងប្ស ប់
ពិជ័យនប្ពន្គរ ែបិត្ មា នៅមាន្របួ សចិត្ត នោយសារ ចាុំង

ឧប សៅ សរា
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ចាញ់សប្ត្ូវ។ កងទ័ពនជើងទឹក មាន្ទូ កច ាុំង ៣០០ ទូ ក

ក

តាុំង ជល្ ូ ល្ោាន្ទ័ព នៅកុំពង់ដប្ពកនពា្ិ, ចុំដណក ទ័ពេល ួង
ខាងនកើត្

កនាេះទ័ព នៅភូ ិ ម ញ ង កនញងដខប្ត្ត្ប
ូ ង ម ញ ុំ។ ប ទ ប់

ក នសត ចកន្ បញ្ជាឱ្យ

យកងទ័ព ុខ ្ល ងទនន្ល នៅនចា

វាយប ទ យកុំពង់នសៀ ។ ែឹងថា នសត ចកន្ នបើក យុទធ

នរា

ការ វាយល្ុកែូ នចន េះ, ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្បញាប់ ច ល ង នរេ៏ពល្ ៥ ុឺន្
ក់ ោក់នៅនប្ត្ើយខាងនកើត្ ចុងដខប្ត្អាសន្ទញក។ ប ទ ប់
ក ប្ពេះអងោ នល្ើកទ័ពេល ួង នៅនាេះទ័ពនៅភូ ិ ដប្ពករកានកាង
ន្ិង ឱ្យកងទ័ព ចុំន្ួន្ នរេ៏ពល្ ១ ុឺន្

ក់ មាន្ ឧកញា៉ា

យ រាជ ជា ន ្ុំ នល្ើកនៅព័ទធ ពីនប្ពចុំការនល្ើចុេះ ក។ ចុំដណក
សន ត ចនៅពញានយធារ ិន្ទ
នប្កា

គឺតា

ុុំពល្ ១ ុឺន្

ក់ នល្ើកតា ផល វូ

មាត្់នប្ពខាងល្ិច កុំណត្់ឱ្យនៅជួ បជុុំ នៅ

ប ទ យកុំពង់នសៀ ។ ដត្ កប
ួ ន្កងទ័ព ន្វ ើែុំនណើរ យឺត្យូរនពក
នប្ពាេះ តា ផល វូ ន

េះមាន្ទឹកល្ិចនប្ចើន្ណាស់។ ខន្ែុំនណើរនន្េះ

ុំឱ្យកងទ័ព នសត ចកន្ វាយ ប ទ យកុំពង់នសៀ ដបក។ ប្ពេះ
ចន្ទ រាជា ទទួ ល្យកបរាជ័យនន្េះ ទុកជាកុំេុស របស់ប្ពេះអងោ ដត្
មានក់ឯង។ ប ទ ប់ ក ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្ទង់ ប្តាស់បញ្ជា ឱ្យ
ទ័ព នល្ើកទ័ព នៅវាយ ប ទ យកុំពង់នសៀ

យ

យកពីសប្ត្ូវ ក វ ិ

ញ។ ន ើញទ័ព នសត ចនប្ត្ើយខាងល្ិច នល្ើក កជិត្ដខសការពារ
ប ទ យ,

យទ័ព ខាងនសត ចកន្ក៏នល្ើកនចញ កទទួ ល្ចាុំង។

ឧកញា៉ាវងោអគោ រាជ ន ទ័ព ខាងល្ិច ត្តាុំងន្ឹងសប្ត្ូវ ដត្ន្វ ើ
ែកងយ បន្ត ិច ត ងៗ ដែល្

ឧប សៅ សរា

ុំឱ្យគូ សប្ត្ូវ រុល្នៅ ុខ តា ខាែុំង

ការសាកល្បង
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នោយ ិន្ែឹងខល ួន្ រេូ ត្ កែល្់ ភូ ិនសៀ នាយ។ នៅទីន

េះ

ប្សាប់ដត្មាន្ នរេ៏ពល្ ខាងល្ិច រត្់នចញពីនប្ព វាយពីខាង
នប្កាយទ័ព របស់ខល ួន្

ុំឱ្យត្ស៊ោូ ពុុំាន្ ក៏ែកទ័ពរត្់ កែល្់

នប្ព ួ យ ដត្ នៅទីន

េះដែរ ក៏ជួបប្បទេះន្ឹង ទ័ពេល ួង នពញ

ប្ត្កូ ល្ នល្ើក កវាយបដន្ថ នទៀត្។ នរេ៏ពល្ ខាងនសត ចកន្
ប្កន កន ើញ ប្ពេះចន្ទ រាជា គង់នល្ើេត្ថ ី (ែុំ រ ើ) ហាក់បីែូច ជា
មាន្ រាជារ ី

ដែល្ធាលប់ាន្ឮនគន្ិយយ ក៏រត្់ចូល្នៅ

ថាវយបងោ ុំសប្ុុំ ពេះរាជទន្ អភ័យនទស។ ប្ពេះអងោ ក៏នល្ើកនទសឱ្យ
ទ ុំងអស់, រ ើឯ

យទ័ព ២

ក់ ខាងសប្ត្ូវ

ុំគ្ននរត្់ចូល្នប្ព អា

កខល ួន្ឯងសាលប់នៅ។ ប ទ ប់ ក កងទ័ព នសត ចខាងល្ិច ក៏
នល្ើកនៅ នចា វាយ ប ទ យកុំពង់នសៀ ។
ប ទ យ ប្ទត្
ុំ តាុំង ពុុំាន្ ក៏

ុំនរេ៏ព រត្់នចញពីប ទ យ ចុេះ

ទូ ក ដត្នោយសារ ចុំន្ួន្ អន កជិេះនប្ចើន្នពក
នប្ចើន្,

ខល េះ ិន្នចេះដេល្ទឹក

យទ័ព ការពារ
ុំឱ្យទូ កភល ូក ជា

ក៏ល្ង់ទឹកសាលប់,

សាលប់ទ ុំង

នៅពញា ហានស

យទ័ព្ុំ ខាងនកើត្។ នសត ចកន្ ែឹងថា

ប ទ យកុំពង់នសៀ

ិ
ប្ត្ូវាន្សប្ត្ូវ វាយយកវញាន្
ក៏បញជន្
ូ

ិ ែឹង
កងទ័ពនជើងទឹក នៅជួ យ នជើងនគ្នក វាយយកប ទ យ វញ។
ែូ នចន េះ ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្តាស់បរោប់ឱ្យ ទ័ពនជើងទឹក ដែល្ នាេះទ័ព
នៅ រកានកាង នល្ើក ជាប្បញាប់ នៅជួ យទ័ពប្ពេះអងោ ដែរ។ ដចវ
ទូ ក

កែល្់កុំពង់ចា

ន ើញ ទូ កច ាុំង ប្បមាណ ១៥០ ទូ ក

របស់ទ័ពខាងនកើត្ ចត្ តា ប្ចាុំង នេើយ ទូ ក ន្ិ ួ យៗ មាន្
នស

៥ឬ៦

ឧប សៅ សរា

ិ ល្រាជា
ក់ នៅរកោ, ឧកញា៉ា វបុ

ការសាកល្បង
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ក៏ប្បញាប់ឱ្យនរេ៏ពល្ នចា

ាញ់ ចាក់កាប់ សប្ត្ូវទ ុំងន

េះ

ឥត្សុំនចនែន ើយ ចាប់យក ទូ កច ាុំងខាែុំង ាន្ទ ុំងអស់។
យទ័ព ន្ិង

យពល្ នជើងទឹក របស់ នសត ចកន្ ែឹង ែុំណឹង

អកុសល្នន្េះ ក៏សលញត្ចិត្តអស់គុំន្ិត្ ដែល្
ន ើញ ការភិត្ភ័យ របស់ ន ខល ួន្ ក៏

ុំឱ្យ នរេ៏ពល្ ន ើល្

ុំគ្ននរត្់ខាាត្់ខាាយ ដបក

ទ័ពនៅ។ នសត ចកន្ នទេះបីជួបន្ឹងបរាជ័យ ក៏នៅដត្ចនចស
បញជន្
ូ ទ័ព នៅវាយយក ប ទ យកុំពង់នសៀ នទៀត្។ ទ័ពទ ុំង
សងខាង ចាុំគ្នន ជា នប្ចើន្នប្ក នប្ចើន្ប្គ្ន

ត ងចាញ់

ត ងឈ្ន េះ ពុុំ

ាន្សនប្ ចជ័យជុំន្េះ នៅខាងណាៗន ើយ។ ល្ុេះែល្់ រែូ វ រា្សត
ន្វ ើដប្ស នសត ចកន្ ក៏ផ្ទអក ការវាយប្បហារ។ យល្់ន ើញថា ស្រោ
ុំដត្ទុកខ ែល្់ អាណាប្បជារា្សត នសត ចកន្ មាន្គុំន្ិត្ នសន ើ ដចក
ដផន្ែី ជា ពីរនសែ ើគ្នន នេើយ នប្បើ ទូ ត្ ឱ្យ

ុំសារ ថាវយ ប្ពេះចន្ទ រាជា

ជូ ន្ ជា ែុំណឹង។ ដត្ នសត ច នពញប្ត្កូ ល្ បែិនស្ សុំនណើរនន្េះ
នោយ ប្តាស់ថា : ‹‹ប្ក ុងក ព ញ ជា រាជធាន្ី ជា ប្ពេះរាជស បត្ត ិ អុំពី
បរ រាជអយយនកាអយយិកានយើង នរៀង ក។ ឯ ប្ពេះនសត ចកន្ អ
មាាស់ឯងន
កសូ

េះ នប្បៀបែូ ចជានចារ

កល្ួ ចដផន្ែីនយើង នេើយ

ដចកស បត្ត ិមាាស់ប្ទពយនន្េះ នត្ើឯងន ើញថា គ បីនេើយ

ឬ ? ប៉ាុដន្ត ឥ ូ វនន្េះ នបើមាាស់ឯង ចង់ឈ្ប់ស្រោ

ក៏ឈ្ប់តា

ចិត្តចុេះ។ ដត្ថា មាាស់ឯង ងយនៅជា ុន្ចុេះ សូ

អញងយនៅ

ជានប្កាយ››។ ល្ុេះទូ ត្

ិ មាន្
ុំែុំណឹងអវជា

កប្ាប់នសត ចកន្,

កន្ ក៏ន្ិយយថា : ‹‹នៅពញាចន្ទ រាជា ដែល្ កល្ួ ចវាយប្ស ុក
ខាងល្ិចនន្េះ នត្ើអាចទុកជា នចារ ដែរឬ ពុុំដ ន្ជានចារនទ ?››។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ិ
ែូ នចានេះ នសត ចកន្ ក៏ែកទ័ពងយ នេើយ វល្ប្ត្
ប់ នៅប្ក ុង
ិ រ ើឯ ប្ពេះចន្ទ រាជា ែកទ័ពងយ, ប្ទង់ យង ប្ត្
ពិជ័យន្គរវញ,
ប់រេូ ត្នៅ ដខប្ត្ នពា្ិសាត្់ នេើយ ប្ទង់ គង់នៅទីន

េះ ជា

ប ទ យទ័ពល្ួ ង។
កិចាប្ព នប្ពៀង ជាត្ណាី32 នន្ សន្ត ិភាព33 រវាង ប្ពេះចន្ទ រាជា ន្ឹង
នសត ចកន្ មាន្ កែល្់ឆ្នុំ ១៥២១។ តាុំង ពី នផត ើ

ស្រោ

នៅ

ឆ្នុំ ១៥១៥, នសត ចទ ុំងសងខាង ដត្ង ដសវ ងរក ល្បិច ប្គប់ដបប
យ៉ាង នែើ បី យកឈ្ន េះ គូ សប្ត្ូវ។ ឧកញា៉ាចប្កី ដកវ ខាង ប្ពេះចន្ទ
រាជា ន្ឹងគិត្ថា នៅនពល្ សន្ត ិភាពនន្េះ នសត ចកន្ ចាស់ជា
ប្បដេសខល ួន្ ែូ នចន េះ គួ រ នប្បើ នស

មាន្ងវ ីនែ ខាងាញ់កាុំនភល ើង

នៅ ល្ួ ចាញ់សមាលប់ រាជយភងោ នន្េះ ប្បដេល្ ជា ាន្សុំនរច ែូ ច
កត ីប្ាថាន។ គិចរ ួច ក៏នប្បើ នស
គុំនរាងន្វ ើឃ្ត្

៤

ក់ នៅប្ក ុងពិជ័យ

ិន្ាន្សនប្ ច ែូ ចាន្នរៀបចុំន

ប្ពេះចន្ទ រាជា នសត ច ែឹងគុំនរាងន

គ។ ដត្
េះន ើយ។

េះ ប្ទង់ មាន្ កុំេឹងន្ឹង

ឧកញា៉ាចប្កី ដកវ នប្ពាេះ គុំន្ិត្នន្េះ វា ខុសចាប់ ខុសទុំនន្ៀ ទ័ព
ប្កស័ប្ត្ គឺ ន្វ ើែូច អាកន្ ជា

ន្ុសសនប្ព នប្បើ

ន្ុសស

កឱ្យ ន្វ ើ

ឃ្ត្អញ។ ដត្ ប្ពេះអងោ អភ័យនទសឱ្យ ចប្កី ដកវ ដត្ ប្ពេះអងោ

32

ត្ណាី :នោយកាត្់យល្់, ដែល្នសៃ ៀ ។
33 កិចាប្ព នប្ពៀង នន្ សន្ត ិភាព ន
េះ ដផន្ែី ខាងល្ិច ន្ឹង ខាងនកើត្
មាន្ ទុំ ក់ទុំន្ង ពាណិជាក ែ ប្គប់ទុំន្ិញ នល្ើកដល្ង ដត្ អាវុ្។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ិ យសឹកប្កស័ប្ត្ នបើថាន្ឹងគិត្ ជា ឧាយ
ប្តាស់ប្បនៅថា វស័
កល្ ដបបណាៗន

េះ ល្ុេះប្តា ដត្កុំពុងប្បទល្់ទ័ពគ្នន។

នសត ចកន្ ទទួ ល្ាន្ព័ត្៏មាន្ថា ប្ពេះចន្ទ រាជា ទិញ កាុំនភល ើង
ត្ូ ច្ុំ សុំរាប់ទុកចាុំង ក៏នប្បើឈ្្ ួញអាវុ្ នៅទិញកាុំនភល ើង្ុំ
១៥០ នែើ

ន្ិង កាុំនភល ើងត្ូ ច ៣០០ នែើ

នៅ ប្បនទសមា៉ាឡាយូ។

សុំនៅ ពីរ ផទញក អាវុ្ ន

េះ ែឹក កប្ស ុកដខែ រ ប្ត្ូវខយល្់ផ្ទត្់

សុំនៅ ួ យ នៅជាប់នៅពា

(ប្បដេល្ជាពា មាត្់ប្ជូក) សុំនៅ

ួ យនទៀត្ នៅជាប់នៅប្ស ុកកុំពត្។ ន

េះ

យកងទ័ព ខាង

ល្ិច ចាប់ាន្សុំនៅទ ុំងពីរ ន ើញមាន្ អាវុ្ ទ ុំងន
ប្ប ូ ល្ោក់រនទេះ ឱ្យន

ុុំ

េះ ក៏

ុំនៅថាវយ ប្ពេះចន្ទ រាជា នៅប្ស ុកបរ ិ

បូ ណ៏។ ប្ពេះនសត ចខាងល្ិច ទទួ ល្យក អាវុ្សឹក របស់សប្ត្ូវ
នោយ ប្ពេះអុំណរនប្ក។
ន្ិយយអុំពី នសត ចកន្

ត ង, ន្រនន្េះ ក៏សនប្ ចចិត្ត ផ្ទតច់កិចា

សន្ោ នន្ សន្ត ិភាព នេើយ នកណឌទ័ព ជាងែ ី មាន្ ចុំន្ួន្ នរេ៏ពល្
១ ដសន្ ៤

ុឺន្

ក់ នល្ើកនៅចាុំងន្ឹង គូ សប្ត្ូវ នៅដខប្ត្បរ ិ

បូ ណ៏។ ប្ពេះចន្ទ រាជា ល្ុេះប្ទង់ ប្ជាបប្គប់ប្បការនេើយ ក៏ចាប់
នរៀបចុំយុទធសា្សត ទទួ ល្ចាុំងន្ឹងសប្ត្ូវ។ ប្ពេះអងោ ឱ្យ

ុំទ័ពែុំ រ ើ

៣ ពាន្់កាល្ នៅបងក ប់កនញងនប្ព តា ផល វូ ដែល្ ទ័ពសប្ត្ូវ ន្ឹង
នែើរ ក ន្ិង ទ័ពនសេះ ៥ រយកាល្ ជា កងជន្ល ន្ិង ទ័ព ុខ
ន្វ ង សាតុំ នប្កាយ នរៀបចុំ ជា ប្កឡាសឹក ប្ព ទ ុំង កងទ័ពនជើង
ទឹក មាន្ ទូ កច ាុំង ៤ រយ ទូ ក ដេរប្ពេះអងោ ជា ទ័ពេល ួង ។ ប្ពេះ
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
អងោ ប្ទង់នប្គឿង កកុ្ភ័ណឌ សប្មាប់រាជយុទធ ន ើងគង់ ប្ពេះទី

ុំ

ពិជ័យរាជកញា រ នល្ើកអស់ន្ិករ នចញនៅ ស រភូ ិ។ កងទ័ព
ុខ នសត ច ខាងល្ិច នល្ើកនៅែល្់ សទ ឹងប្កាុំងពនន្ល ក៏ជួបប្បទេះ
ន្ឹងសប្ត្ូវ នេើយ ក៏ចូល្តាុំងចាុំងនៅទីន
ទ័ព ក៏

ុំពល្រត្់ងយនប្កាយ

ដខប្ត្ល្ដងវ ក, ខណៈន

េះយូរបន្ត ិច

យ

កែល្់ខាងល្ិច ភូ ិឈ្ូកស

េះ មាន្ ពល្នសេះ ៤០

ក់ នចញ ក

កាល្់34ពល្ខល ួន្ ឱ្យនរៀបចុំជាជួ រទ័ព នែើ បី ចូ ល្ប្បយុទធ ត្តាុំង
ន្ឹងសប្ត្ូវ ជាងែ ី ត ងនទៀត្ ដត្ នប្កាយបន្ត ិច ក ក៏បដណតត្ទូ ក
ងយ នចញពី នសនវៀន្ប្បយុទធ ដែល្

ុំឱ្យ

យកងទ័ពសប្ត្ូវ

ន្ឹកភន កថា កងទ័ព ខាងល្ិច កុំពុង ែកខល ួន្រត្់ ក៏បរពល្
សប្ ុកល្ុក តា ែងសទ ឹងនប្ជ កុុំឱ្យសប្ត្ូវរត្់រ ួច។ ដត្ ជួ បប្បទេះ
ន្ឹងកងពល្ខាែុំង ួ យកង នចញ កវាយប្បហារ
ែកងយនទៀត្។ ន ើញែូ នចន េះ
មាន្ចិត្តនជារន ើង

ួ យប្សបក់ ក៏

យកងទ័ព ខាង នសត ចកន្ ក៏

ិត្ដត្នែញតា នៅ ប្តាដត្ជួ បន្ឹងកង

ទ័ព្ុំ របស់ប្ពេះចន្ទ រាជា មាន្ ឧកញា៉ាប្កឡានហា
កងទ័ព ដែល្

ជា

កបងក ប់ទ័ព ចាុំនៅ វាល្ប្សាបអរក ន

យក
េះ។

នល្ើកនន្េះ កងទ័ព នសត ចខាងល្ិច នចញ ក ទ ុំងសងខាងផល វូ
ទទួ ល្ចាុំងយ៉ាងមាុំ ួ ន្ មាន្ ទ ុំង ទ័ពែុំ រ ើ ៣ រយ កាល្ នល្ើក
កជល្់ជាន្់ នរេ៏ពល្ ខាង នសត ចកន្។ នៅចុំនពាេះ ុខ ន្រនន្េះ
ប្ពេះទី
34

ុំងពិជ័យរាជកុញារ របស់ ប្ពេះចន្ទ រាជា ដែល្នចេះកាន្់ ន្ូ វ

កាល្់ : កិ. ខារខាុំង ិន្ឱ្យប្ច ូ កប្ច ុំគ្នន។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
អាវុ្ ប្គដវងចាក់ សមាលប់ពួកពល្នសត ចកន្ បណា
ត ឱ្យសាលប់ជា
នប្ចើន្។ នសត ចកន្ ប្ទ ុំពុុំាន្ ក៏ដបកទ័ព រត្់ កាត្់នប្ព
ដប្ពករលានបអ ៀរខាងសាតុំ។ នៅទីន

កែល្់

េះ នសត ចកន្ ជួ បប្បទេះន្ឹង

កងពល្សប្ត្ូវ ត ងនទៀត្ នេើយកងន

េះ ចូ ល្វាយប្បហារឥត្ប្តា

ប្បណី នែញទ័ពនសត ចកន្ ខាាត្់ខាាយនៅនទៀត្។ នៅសល្់ដត្កង
អងោ រកស ១០០

ក់ វាយរំនោេះ នសត ចកន្ ជា អមាាស់ខល ួន្ នចញពី

ការេ៊ោុ ព័ទធសប្ត្ូវាន្។ ដត្

ុំរត្់ កែល្់ ភូ ិតានជស ដខប្ត្

ល្ដងវ ក ប្ត្ូវចាុំាច់ ្ល ងទនន្ល ដត្មាន្ដត្ ២០
ដេល្ទឹក, ែូ នចន េះ អន កទ ុំងន

ក់ប៉ាុនណា
ណ េះ នចេះ

េះ ដេល្នតាងនសេះ នសត ចកន្ នៅ

នកាេះត្ូ ច រ ួច្ល ងនៅនៅសទ ឹងសងួត្នជើងនប្ព ជានប្ត្ើយខាងនកើត្
សុំនៅនៅត្ុំបន្់ែូន្ន ៉ា នេើយ

ុំគ្ននន ើងប្ចាុំងនៅ ដត្ នសេះនសត

ចកន្ េត្់នន្ឿយកមាលុំងនពក ក៏ល្ិចទឹកសាលប់នៅ។ ាត្់ែុំណឹង
ពីកម ួយ៣នងៃ ក៏មាន្ការារ ា នប្ក នៅហាវ នល ក៏

ុំ ពល្ ១ ពាន្់

ក់ ន្ិង ខាែន្់្ន ូ ួ យកង នៅ ែូ ន្ន ៉ា ក៏ជួបកម ួយ ែូ ចាន្
គិត្ទុក កុំពុងរត្់ន ើងប្ចាុំង ដត្ មាន្ទូ កសប្ត្ូវ ដចវយ៉ាង
នល្ឿន្

ករកកម ួយ នេើយ ក៏បញ្ជាឱ្យខាែន្់្ន ូ ាញ់ ្ន ូ ន្ិង

កាុំនភល ើង នៅនល្ើទូកសប្ត្ូវ កុុំឱ្យ នរេ៍ពល្ន

េះ ន ើងតា ាន្។

នសត ចកន្ រត្់រ ួចខល ួន្ សប្មាក ួ យយប់នៅទីន

េះ។ ប្ពឹកន ើង

ិ
នៅហាវ នល អនញា ើញ កម ួយ វល្ប្ត្
ប់ ក ប្ក ុងប្ស ប់ពិជ័យ
ិ
នប្ពន្គរ វញ។
ែុំ រ ើ ដែល្ ជា ជុំន្ិេះ របស់ នសត ចកន្ ឈ្ឺប្ស ុត្សាលប់
នៅនពល្ដែល្កុំពុងន្វ ើែុំនណើរ។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
បរាជ័យនល្ើកនន្េះ ជា អុំនពើ របស់ខល ួន្ផ្ទទល្់ នប្ពាេះ នសត ចកន្ ខល ួន្
ឯង ជា អន កែឹក

ុំកងទ័ព នេើយ ភាលត្់គុំន្ិត្

ុំឱ្យចាញ់

ឧាយកល្សប្ត្ូវ ែូ ច ន ទ័ពខល ួន្ ែនទនទៀត្ដែរ។ ែូ នចន េះ កន្
ក៏ចាប់មាន្ ការសងស័យន្ឹងបុណយារ ី របស់ខល ួន្ ក៏ល្ួច យុំ
នសាក ជារាុនុំ រ៉ៃ នប្កនពកណាស់។ ន ញ
ើ កម ួយ មាន្ទឹក ុខប្សនពាន្
នៅហាវ នល ន្ិយយថា : នយើង យក ប្ស ុកប្សីសឈ្រ ជា ូ ល្ោាន្
សឹក ុខ សុំរាប់ ត្តាុំងន្ឹងសប្ត្ូវ ែូ នចន េះ នយើង នៅនរៀបចុំ កង
ទ័ព ជាងែ ីនៅទីន

េះ

ិ
ិ
ុន្ន្ឹង វល្ប្ត្
ប់នៅ រាជធាន្ី វញ។

ិ
ប ទ ប់ ក នៅហាវ នល ក៏ វល្ប្ត្
ប់ នៅ ការពារប ទ យ ប្ក ុង
ិ ន្ិង នកណឌទ័ព បដន្ថ , រ ើ នសត ចកន្
ប្ស ប់ពិជ័យនប្ពន្គរ វញ
ិ នៅរង់ចាុំ នៅ ប ទ យ ប្ស ុកាសាន្។
វញ
នៅឆ្នុំ ១៥២៤ ប្ពេះចន្ទ រាជា ប ទ ប់ ពីទទួ ល្ាន្ ជ័យជុំន្េះ
ចាស់លាស់ នល្ើ កងទ័ព ខាងនកើត្, ប្ពេះអងោ ក៏នរៀបចុំយុទធសា្សត
ផ្ទតច់ គ

គ ន្៍ រវាង ប្ក ុងប្ស ប់ពិជ័យនប្ពន្គរ ន្ឹង ប្ស ុក

ប្សីសឈ្រ នោយ ោក់ ទ័ព នៅ មាត្់ ម ញ ង ន្ិង ភន ុំពាន្ជាុំង ន្ិង
បញជន្
ូ កងទ័ព នៅឈ្រនៅដខប្ត្នប្ពដវង។ កងទ័ពទី១ សុំរាប់
សាទក់ផល វូ កុុំឱ្យ សន ត ចនៅពញា ដេង35 ជា ឱ្ពុកនកែ ងនសត ចកន្
នល្ើក កជួ យ កូ ន្ប្បសាាន្។ កងទ័ពទី២ សុំរាប់ សាកក់ផល វូ នៅ
ហាវ នល កុុំឱ្យ កសួ រគ្ននាន្។

35

កូ ន្ប្សី របស់ ពញា ដេង នឈ្លែេះ ប្ពេះ
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ាន្ែុំណឹងថា កងទ័ព ប្ពេះចន្ទ រាជា នល្ើក

កែល្់ ដខប្ត្នប្ព

ដវង, ក៏សនប្ ចចិត្ត នល្ើកទ័ព នចាល្ប ទ យាសាន្ នប្ពាេះ កង
ទ័ព ការពារប ទ យ មាន្ ចុំន្ួន្ ត្ិចនពក នបើនប្បៀបន្ឹងទ័ព
សប្ត្ូវ ខាងល្ិច។ កុំពុងន្វ ើែុំនណើរ នសត ចកន្ ប្សាប់ដត្ជួ បប្បទេះ
ន្ឹងកងទ័ព នៅពញា សុខ ជា កូ ន្ តាន ឿង។ នរេ៏ពល្ ទ ុំង
សងខាង ក៏ាន្ចូ ល្ចាុំងគ្ននពីប្ពឹកល្ុេះនងៃ ប្ត្ង់ដត្ពុុំទន្់ឈ្នេះ
ចាញ់។ ឱ្កញា៉ាចប្កី នទព កូ ន្ទី៣ តាន ឿង ាន្ែុំណឹងថា នសត
ចកន្ នាេះបង់ប ទ យ នេើយ កុំពុង ជាប់ចាុំងន្ឹងកងទ័ព
បអ ូន្ ក៏នល្ើក កងពល្ខល ួន្ នៅជួ យ។ នសត ចកន្ រុល្នៅ ុខ ិន្
ិ
ិ
រ ួច ក៏ដបរកងទ័ព វល្ប្ត្
ប់ កប ទ យាសាន្វញ។
ដត្កម ួយ
នសត ចកន្ ជា

យពល្នសេះ ៥០០ កាល្ ន ើញ មា រត្់ចូល្

ិ ក៏ វាយដប្ជកចង់ចូល្ដែរ ដត្ ចូ ល្ពុុំាន្ ក៏
ប ទ យវញ

ុំទ័ព

បរប្បញាប់ នៅជប្មាប នៅហាវ នល នៅប ទ យពិជ័យនប្ពន្គរ។
ាន្ែុំណឹង អកុសល្នន្េះភាល
ន្

ក់ នៅជួ យកម ួយ។

នៅហាវ នល ក៏នល្ើកទ័ព ៥ ុឹ

កែល្់ ស រភូ ិ ក៏បញ្ជា នរេ៏ពល្ ឱ្យ

វាយដប្ជកចូ ល្ប ទ យាសាន្ អស់រយៈនពល្ ៣ នងៃ ដត្ ចូ ល្
ន្ិង នចញ ពុុំរ ួច។ ប្ពេះចន្ទ រាជា ាន្ែុំណឹង ក៏បញជន្
ូ កងទ័ព
បដន្ថ

នេើយ ប្ពេះអងោ នល្ើកទ័ពេល ួង នៅនាេះទ័ពនៅទនន្ល បិត្។

ប្ទង់ ប្តាស់បរោប់ឱ្យ ឧកញា៉ា ហា ្ន្ត ី

ុុំពល្ ១ ុឺន្

ក់ នៅ

បងក ប់កនញងនប្ព រំនលាង ប្បប ផល វូ ចនងអ ៀត្ រង់ចាុំចាប់ នសត ចកន្។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ប ទ ប់ ក នៅហាវ នល វាយនបើកផល វូ ឱ្យ នសត ចកន្ រត្់នចញពី
ប ទ យាន្ ក៏

ុំគ្នន ពល្ ប្សូ ត្រ ូត្ ្ល ងទនន្ល ត្ូ ច នៅតា ផល វូ

ន សប្ពេះចន្ទ កាត្់ត្ប្ ង់នៅប្ក ុង ពីជ័យនប្ពន្គរ។ តា ផល វូ
ន

េះឯង ដែល្ ប្ពេះចន្ទ រាជា ទយទុក ុន្ នេើយនរៀចចុំ ោក់

ទ័ពពួ ន្សាទក់។ ែឹងថា ចូ ល្ អ ទ ក់ខាែុំងនេើយ នៅហាវ នល
ដប្សកប្ាប់កម ួយថា :

‹‹ប្ពេះភាគិនន្នយោ36 គិត្ដត្បុកនៅ ុខ

នៅ កុុំគិត្មាអុី !››។ ដប្សកផ្ទតរុំ ួចនប្សច នៅហាវ នល ក៏ដបរទ័ព
កប្បកាប់ប្បចាក់ន្ឹងទ័ព នៅពញា ដបន្ ន ទ័ព ខាងល្ិច
ដែល្កុំពុងនែញខល ួន្ពីនប្កាយ។ ខណៈន

េះ នសេះ ពញា ដបន្

ប្ស ុត្នជើង កនញងអន្លញង នបើកឱ្កាសឱ្យ នៅហាវ នល ពួ យន្ឹង
ល្ុំដពងប្ត្ូវមាាស់ ធាលក់ពីនសេះសាលប់ ួ យរំនពច។ ប ទ ប់ ក ក៏បរ
នសេះ ប្សូ ត្នៅតា កម ួយ។

កែល្់ផល វូ រំនលាង មា ន្ឹង កម ួយ ក៏

ុំ

គ្ននប្សូ ត្នៅរកកដន្ល ងសុខ។ ដត្ជា អកុសល្ ក៏ជួបប្បទេះ ជាងែ ី
កងពល្សប្ត្ូវ

កសាកត្់ពី ុខ។ នទើសន្ឹងប្ចាុំងខព ស់ ក៏ពុុំអាច

រកន្វ ងសាតុំ ន្ឹងងយ ក៏ពុុំរ ួច, នសត ចកន្ ភ័យណាស់ ក៏ប្កាបនល្ើ
ខន ងនសេះយុំ។ នល យល្់ែូនចានេះនេើយ ក៏ចាប់នែទញន ើង នេើយ
ិ
ថា : ‹‹នបើមា សាលប់ សុុំ កម ួយ សាលប់តា , នបើ មា មាន្ ជី វត្រស់
នទ
កម ួយន្ឹងភ័យខាលចវាងវ ី››។ ថានេើយ នៅហាវ នល ក៏ដប្សកនៅ នរេ៏
ពល្ខល ួន្

ថា : ‹‹នបើនយើង ិន្ខុំប្បឹង

គង់ដត្សាលប់ន្ឹងប្គ្នប់

កាុំនភល ើងនគ អស់ ិន្ខាន្។ នយើង ប្ត្ូវស៊ោូ ចូ ល្នៅប្បកាប់ នបើ
36

ភាគិនន្នយោ : កម ួយប្ប ុស។
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សាលប់ន្ឹងប្បយុទធ នយើងក៏មាន្នករ៍នឈ្លែេះដែរ នបើរស់ នយើង ក៏
ាន្រ ួចនៅប ទ យ ជួ បប្បពន្ធ កូ ន្ជា ិន្ខាន្››។ ឮស ត ី ន
ទ័ពខល ួន្កាល្ណា នរេ៏ពល្ ក៏ចូល្ចិត្ត ពួ ត្នែគ្នន ចូ ល្វាយ
ទមាលយទ័ព ុខសប្ត្ូវ ប្តាដត្រ ួចនចញ ក សល្់នៅដត្ ន្ុសស ៥
ពាន្់

ក់។ ទ័ពសល្់ន

េះ ក៏ខុំប្សូ ត្រ ូត្ រត្់នៅែល្់ ប្ចកចនងអ ៀត្

ផល វូ ភន ុំពាន្ជាុំង, អស់កមាលុំងនពក ក៏

ុំគ្ននឈ្ប់ោា
ុំ យសុី។ ដត្

ប្ត្ូវ សប្ត្ូវ ប្បន ៀល្ងែ ាញ់ន្ឹង កាុំនភល ើង ្ន ូ សាន សាលប់ជានប្ចើន្
នទៀត្។ នសត ចកន្ ន្ិង នៅហាវ នល ក៏បន្ត រត្់នៅនទៀត្, ដត្ទ័ព
ហានទព

ខាងល្ិច

ិន្ហា៊ោន្នែញតា

នប្ពាេះខាលចចាញ់

ឧាយកល្សប្ត្ូវ នប្ពាេះ នគរត្់ចូល្នប្ៅណាស់នៅនេើយ

កែល្់

កនញងទឹកែី របស់នគ។ ែឹងថា នសត ចកន្ រត្់រ ួច, ប្ពេះចន្ទ រាជា
ប្តាស់បញ្ជាឱ្យនល្ើកទ័ព្ុំ នៅវាយប ទ យពិជ័យន្គរ។ នល្ើក
កែល្់ប ទ យខាែុំង ក៏ចូល្វាយប្បហារ គ្នែន្បដងអ បងអ ង់ន ើយ។
ដត្កងទ័ព ការពារប ទ យ វាយត្ប នោយពួ យន្ឹងល្ុំដពង ន្ិង
ាញ់ន្ឹងកាុំនភល ើង បណា
ត ល្ឱ្យសលញត្សាលប់នរេ៏ពល្ ខាងល្ិច អស់
ជានប្ចើន្។ កងទ័ព ទ ុំងសងខាង បន្ត ចាុំងគ្នន រេូ ត្ែល្់រែូ វ រា
្សត ន្វ ើដប្ស ក៏ សនប្ ចរ ួ
នពល្ ផ្ទអក ស្រោ ន

ផ្ទអកស្រោ

ួ យរយៈ។ នៅកនញងរយៈ

េះ ឧកញា៉ាយ រាជ សួ ស

យទ័ព ខាង

ល្ិច ឱ្យកងកាុំងនភល ើង ួ យកង នៅល្ួ ចាញ់ នសត ចកន្ ដត្ ិន្
ាន្សនប្ ច។ ែឹង ន្ូ វអុំនពើខុសន្ឹងប្ពេះរាជបប្មា , ប្ពេះចន្ទ
ិ ជា ត្ប្មា។
រាជា ប្តាស់បញ្ជាឱ្យ យក សួ ស នៅប្បហារជី វត្
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ចប់រែូ វន្វ ើដប្សកាល្ណា នសត ចកន្ ក៏នកណឌកងទ័ព ជាងែ ី ាន្
ចុំន្ួន្ ១៥.០០០

ក់ នែើ បី វាយប្បហារ ប ទ យកតញល្ ជាប ទ យ

ុខ របស់ នសត ចខាងល្ិច មាន្ នរេ៏ពល្ ដត្ ៤.០០០

ក់។

នៅពញា សុខ កូ ន្ តាន ឿង យកនសចកត ីប្កាបទូ ល្ សន ត ចប្ពេះ
ភាគិនន្នយោយសរាជា ជា ដកវ

យកទ័ព ខាងល្ិច ប្បចាុំការ

សឹកនៅខាងនកើត្ ថា : ‹‹ពល្នយើង ប្ពេះនសត ចប្គងរាជយ ប្ទង់
បន្ថ យ អស់នៅនេើយ នបើនយើងន្ឹង ឱ្យនៅនកណឌទ័ព ដង

ក

នទៀត្ ដប្កងពុុំទន្់។ ដត្កាល្បិតាទូ ល្បងោ ុំ នលាត្អន្ល ង់សមាលប់
ខល ួន្ នៅនកណឌបិសាច ឱ្យជួ យន្វ ើការន

េះ ាន្ផ្ទតទ
ុំ ុកន្ឹងពញា

ចាន្់ ន សែ ឹង ជា នភឿន្ ថា អាចន្ឹងន្វ ើពិ្ី ឧទទ ិស ែល្់ សពឱ្
ពុកទូ ល្បងោ ុំ សុុំនលាក ឱ្យជួ យ ន្វ ើការនន្េះ នបើប្ពេះរាជា ប្ត្ូវការ››។
សន ត ចប្ពេះយសរាជា ប្ទង់ យល្់ប្ព

តា សុំនណើរនន្េះ នេើយ

ប្តាស់បញ្ជាឱ្យនរៀបចុំពិ្ី ជា ប ទ ន្់។ កនញងប្គ្នន

េះ បិសាច

ពញាន ឿង ចូ ល្សណាិត្ន្ឹង ន សែ ឹងចាន្់ នេើយ ដងល ងប្ាប់
ត្ន្័យ37 ថា : ‹‹ឱ្យយកចុំនបើង ចង ជា រ ូប ន្ុសស ឱ្យនប្ចើន្កាន្់
ប្បន្េះ ឱ្យពួ កពល្នចេះដត្នហា៊ោ ាញ់កាុំនភល ើងពីចមាៃយនៅ សុុំ
នយើង នកណឌទ័ពបិសាច នៅជួ យឱ្យសនប្ ច››។ កូ ន្ តាន ឿង ក៏
ន្វ ើតា បរោប់ស ត ីបិសាច ជា ឱ្ពុក។ ល្ុេះែល្់នវលាយប់នេើយ
ក៏ឱ្យនរេ៏ពល្ យកចុំនបើង ចង ជារ ូប ន្ុសសនេើយ ចងប្បន្េះ
នៅរ ូបចុំនបើងន
37

ិ ប ទ យ
េះ យកនៅោក់ នៅកាល្នប្តាកជុុំ វញ

ត្ន្័យ : កូ ន្ប្ប ុស (ពាកយនន្េះ សុំរាប់នប្បើកនញងកាពយ)។
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នសត ចកន្។ ឯ បិសាចតាន ឿង ក៏នកណឌបិសាច ឱ្យតាុំងនហា៊ោ
បីែូចជា នគ កបល ន្់យកប ទ យ។ ទ័ព នសត ចកន្ ឮនេើយ ក៏
តាុំងដត្ាញ់កាុំនភល ើង ្ន ូ សាន នចាល្ែុុំសិលា ពីប ទ យ ជានប្ចើន្រា
ប្ត្ី។ កងទ័ពប ទ យ ាច់ អស់ប្ពួ ញ ្ន ូ សាន រនលាេះទ ុំងប្គ្នប់រំនស
វ។ ល្ុេះែល្់យប់គប្ ប់ ១៥នងៃ ន

េះ ប្សាប់ដត្ឮតាុំងនហា៊ោ វាយគង

ទូ ងសោ រ នប្កា ែី នល្ើអាកាស ែូ ចរន្ទ េះ កនប្កើកទ ុំងប្ពេះ្រណី
ផង់្ូល្ី ក៏បក់នាក ចូ ល្ដភន ក។ អស់នស

ទហាន្ ខាងនកើត្

ប្ទ ុំពុុំាន្ ក៏នបើកទវរប ទ យ រត្់នៅទិសអគន យ៏ ប៉ាងន្ឹងនៅ
ដខប្ត្នរាងែុំ រ ើ នែើ បីន្ឹងនៅពឹង ប្បនទសចា ឱ្យ កជួ យ។ ឯ
នសត ចកន្, សន ត ច នល, សន ងភឹ ប្ពេះន្គរ
រត្់នចញតា

ទវរប៉ា

ុំ អន កមានង ផ្ទដល្ន្

ទិសឦសាន្ នែើ បី នៅទិសខាងនជើង

កាត្់ប្ស ុកលាវ ដត្ ប្ត្ូវ ទ័ពបិសាច តា នៅសុំដែងឫទធ ិ តាុំង
នហា៊ោស័ពទសូរែូ ចជាផោ រ រន្ទ េះ ទ ុំងដផន្ប្បឹងពី ប្គប់ទីកដន្ល ង ដែល្
ឈ្ប់សប្មាក។ ែូ នចន េះ នចេះដត្ បន្ត រត្់ រេូ ត្ ដបកផល វូ គ្នន។ នសត ចក
ន្, សន ត ច នល ន្ិង ពញា ដេង រត្់ដបកនៅចុងមាខង ឯ អន ក
មានង ផ្ទដល្ន្ ន្ិង ចប្កី ន្ី រត្់ដបកផល វូ នៅទិសខាងត្ប
ូ ង នៅ
ែល្់ភូ និ គ្នកប្ស ុក។ នប្កាយ ក កងទ័ពប្បនែញ ខាងល្ិច
នែញទន្់ កងពល្ នៅហាវ នល ន្ិង ន្ី ក៏ចូល្កាប់ចាក់
សមាលប់ នល ន្ិង ន្ី ាន្។ នសត ចកន្, ពញា ដេង ន្ិង
ួ យចុំន្ួន្នទៀត្ ន្ិង នរេ៏ពល្ ចុំន្ួន្ ៥០០ ឬ ៦០០

យទ័ព
ក់ ក៏បន្ត

រត្់ ន្ិង ពួ ន្ កុុំឱ្យទ័ពប្បនែញ ខាងល្ិចរកន ើញ។ ដត្នពល្ ួ យ
នសត ចកន្ នកាេះប្បជុុំន្ឹង

យទ័ពថា : ‹‹នយើងរត្់ កឆ្ៃយណាស់
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នសបៀងអាហារក៏ត្ិចណាស់ នកណឌពល្ ដង នទៀត្ ក៏ពុុំាន្។
ិ
នយើងយល្់ថា ប្ពេះចន្ទ រាជា ប្ទង់ វល្ប្ត្
ប់នៅនខត្ត នពា្ិសាត្់
នៅនេើយ នៅដត្ពញាយសរាជា ជាកម ួយអញបនងក ើត្ ែូ នចន េះ នបើ
ទុកជាន ត ចមាត ក៏នៅពញាយសរាជា

ិន្យកនទសអញនទ គង់

ឱ្យអញ ន្វ ើជា សន ត ចនៅហាវដែរនេើយ ពួ កឯងរាល្់គ្នន ក៏
គង់ដត្ាន្នសចកត ីសុខដែរ។ អញ យល្់ន ើញថា នយើងចាក់
ិ ន ើញថា ាន្
នចាល្ប្គ្នប់រំនសវឱ្យអស់ នេើយ នៅសុុំចុេះចូ ល្វញ
នសចកត ីសុខប្បនសើរ››។
នៅឆ្នុំ ១៥២៥ នសត ចកន្ ក៏
ន

ុំនរេ៏ពល្

កែល្់វត្ត គរ, នៅទី

េះ ន គយ អរជូ ន្ នក ែឹងែុំណឹងនន្េះនេើយ ក៏នកណឌពល្

នចា ចាប់ាន្

ង ផ្ទដល្ន្ ន្ិង នសត ចកន្។ នសត ចកន្ដប្សក

នរាទ៍ ជា ខាលុំង នេើយថា : ‹‹អញ ិន្គួ រជាឱ្យនគចាប់ាន្នសាេះ››។
អរជូ ន្នក គិត្ថា ‹‹នបើបញជន្
ូ ខល ួន្ នសត ចកន្ ន្ិង
ទ ុំងរស់ នៅថាវយ សន ត ចយសរាជា ន

ង ផ្ទដល្ន្

េះប្ត្ូវជាកម ួយ នសត ចកន្

ផង កាល្ណាន្ឹងហា៊ោន្សមាលប់ ឱ្ពុកមា របស់ខល ួន្។ ែូ នចន េះ នបើ
កន្ រ ួចខល ួន្ នេើយ ន ើងជា្ុំ ចាស់ ជា វា សងសឹកន្ឹងអញ ជា
ពុុំខាន្››។ គិត្ន ើញែូ នចន េះនេើយ ក៏ឱ្យនស
ន្ ន្ិង

កាត្់កាល្ នសត ចក

ង ផ្ទដល្ន្ ោក់ជាល្ យក នៅថាវយ សន ត ចប្ពេះ

ិ ទ ុំងអស់សែ័ប្គប័កស
ភាគិនន្នយោរាជា ប្ព ទ ុំងឱ្យ ប្បហារជី វត្
ពួ កទ ុំង ២៥
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សាច់សរឿង (scénario)
គុំន្ិត្ របស់ នសត ចកន្

ក សុុំចុេះចូ ល្ន្ឹង សន ត ចភាគិនន្នយោ

រាជា ជា កម ួយបនងក ើត្ គឺនៅកនញង ល្បិច បញ្ញេះបញ្ល្
ួ កម ួយ ឱ្យរ ួ
ន្ឹងខល ួន្ នែើ បី ប្បឆ្ុំងន្ឹង ប្ពេះចន្ទ រាជា។ នេត្ុផល្ ន្ឹងអាច
នកៀងគរ កម ួយាន្ គឺ ពន្យល្់ កម ួយ ថា កម ួយ ជា ទយទ នពញ
សិទធិ ែូ នចន េះ ជា នសត ច ប្ត្ូវបន្ត រាជយ ពី ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ជា ប្ពេះ
រាជាបិតា។ ការន ើង ប្គងរាជស បត្ត ិ នន្ ប្ពេះចន្ទ រាជា ទុក ជា
ការបុំពាន្ រាជប្បនពណី ែូ នចន េះ ប្ពេះចន្ទ រាជា ជា រាជយភងោ
ែូ ចដែល្ ប្ពេះអងោ នចាទប្បកាន្់

កនល្ើរ ូបខល ួន្ដែរ។

ិ
ួ យវញ

នទៀត្ ការចុេះចូ ល្ របស់ខល ួន្ គឺ អាចទុក ជា ជ័យជុំន្េះ របស់ ស
ន ត ចភាគិនន្នយោរាជា ផ្ទទល្់
ចន្ទ រាជា ន

ិន្ដ ន្ ជា នជាគជ័យ របស់ ប្ពេះ

េះនទ នប្ពាេះខល ួន្ ពុុំាន្ សុុំចុេះចូ ល្ន្ឹងប្ពេះអងោ ន

េះ

ន ើយ។ ែូ នចន េះ អាណាប្បជាន្ុរា្សត ខាងនកើត្ ន្ឹងបន្ត គ្នុំប្ទ ខល ួន្
ន្ិង ស ព ័ន្ធន ប្ត្ីន្ឹងកម ួយ នែើ បី ប្បត្ោសាថប

រាជវងស ប្ពេះប្សី

សុគន្ធ បទ ដែល្ មាន្ កម ួយ ជា ប្ពេះទយទ។ ពិត្ណាស់នេើយ ថា
នគ អាចនចាទខល ួន្ ជា អន កសមាលប់ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ នែើ បី ែ
នណតើ

រាជស បត្ត ិ ដត្ ទុំ

ស់ របស់ខល ួន្ ន្ឹង ប្ពេះអងោ ជា ការ

ការពារខល ួន្ នប្ពាេះ ប្ពេះអងោ មាន្ នគ្នល្បុំណង សមាលប់ខល ួន្
នោយ គ្នែន្ នេត្ុផល្ទល្់ដត្នសាេះ នេើយ
នទៀត្ គឺ នៅកនញងស្រោ
ន

រណភាពប្ពេះអងោ

ែូ នចន េះ វា គ្នែន្ ល្កខ ណៈ ជា ការកបត្់

ិ
េះនទ។ ួ យវញនទៀត្
នៅនពល្ ដែល្ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ សុគត្
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នៅ ប្ត្ូវាន្ បិតានល្ៀង សន ត ចភាគិនន្នយោរាជា
រត្់នៅប្ស ុកនសៀ

ដែល្

ុំប្ពេះអងោ

ុំឱ្យ ប្ពេះរាជាបល្ល ័ងក នៅទុំនន្រ ែូ នចន េះ

ការន ើងប្គងរាជស បត្ត ិ របស់ខល ួន្ វា ប្គ្នន្់ជា អុំនណាយផល្ នន្
សាថន្ការណ៏នន្េះ ដត្ប៉ាុនណា
ណ េះ។ ឥ ូ វ សន ត ចភាគិនន្នយោរាជា
កាលយ ជា នសត ច ជិន្បុប្ត្ នេើយ ដង ទ ុំងមាន្ ស ត្ថ ភាព ប្គប់
ប្គ្នន្់ ន្ឹង ប្គងរាជាស បត្ត ិ ាន្។ ែូ នចន េះ ការថាវយ រាជយ នប្ត្ើយ
ខាងនកើត្ ែល្់ប្ពេះអងោ បន ត េះអាសន្ន ទុកជា ូ ល្ោាន្មាុំ ួ ន្
សុំរាប់ ចាុំងន្ឹងប្ពេះចន្ទ រាជា នែើ បី បប្ងួ បបប្ងួ
នៅជាដត្ ួ យ នៅនប្កា

ប្ស ុកដខែ រ ឱ្យ

ល ប់ នសវ ត្ចា ប្ត្ ដត្ ួ យ ដែល្ មាន្

ប្ពេះ ហាកសប្ត្ នពញវងស ដត្ ួ យ ជា មាាស់ដផន្ែី គឺ ជា អុំនពើល្អ
សុំរាប់ជាត្ិ ន្ិង ប្ពេះ ហាកសប្ត្ ដែល្ខល ួន្ប្ត្ូវន្វ ើ សុំរាប់ឱ្យ
អាណាប្បជាន្ុរា្សត រនោេះទុកខ។ សាច់នរឿងនន្េះ វា អាចន្ឹងនកើត្
ន ើងាន្ ដត្ នោយសារ ពញា អរជូ ន្ នក សនប្ ចចិត្ត នោយ
ខល ួន្ឯង កាត្់ក នសត ចកន្ កនញងនគ្នល្គុំន្ិត្ ការពារខល ួន្ ដត្
ប៉ាុនណា
ណ េះ នប្ពាេះខាលច នសត ចកន្ សងសឹកខល ួន្ នបើសិន្ ជា កម ួយ
នល្ើកនទសឱ្យ ឱ្ពុកមា។ នគ អាចទុក ទនងវ ើឯកជន្នន្េះ ជា ក ែ
ផល្ របស់ នសត ចកន្ ឬ ក៏ ជា ការន្វ សប្បដេស ដែល្

ិន្ាន្

នរៀបចុំដផន្ការ ឱ្យាន្ ៉ាត្់ចត្់។ ែូ នចន េះ មាន្ គុំន្ិត្ល្អ ដត្ ខវ េះ
ការនរៀបចុំល្អ វាន្ឹងអាចកាលយជា អាវុ្ សមាលប់ខល ួន្ឯង។
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សតើមូល្សេតុអវី បាន្ ជា សសេចកន្ ចាញ់ ព្រះចន្ទរាជា ?
នសត ចកន្ ចាុំងឈ្ន េះ ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ នប្ពាេះ ជា

ន្ុសស មាន្

ប្បជាា នេើយ មាន្ ជុំនន្ឿ នៅនល្ើ សភាវគត្ិ របស់ខល ួន្ ដែល្
បនងក ើត្ ន្ូ វ ្មាែរ ែ ណ៏38
ដែល្ជា គុំន្ិត្អរ ូបិយ

។ តា

(intuition)

បញ្ជា គឺ ចាប់យកអវ ី

ក ចងភាាប់ នៅកនញងចិត្ត ជា ប្ទឹសតី។ ទ

នងវ ើនន្េះ ជា ការចាុំាច់ ដត្
កនញង ស្រោ

ុំ

ិន្ទន្់ប្គប់ប្គ្នន្់នទ នប្ពាេះ នៅ

ិ យ ឬ នៅកនញង អ័ពទ នន្ ស្រោ
ប្គប់ វស័

អវ ី ក៏

ិន្

ជាប្ាកែ, ពិាកយល្់, ផ្ទលស់បតរូ ន្ិង រត្់ាត្់នៅ, ែូ នចន េះ នៅ
កនញង សាថន្ភាព ដបបនន្េះ សភាវគត្ិ វា ផត ល្់ ន្ូ វ ជុំន្ួយ ែ៏មាន្
ត្ន ល ណាស់ គឺ អន្ុញ្ជាត្ឱ្យ ‹‹នសចកត ីឈ្លលសនវ››

(flair)

, ‹‹នផល ក

រ ិល្39›› ចាប់យកាន្ ន្ូ វអវ ី ដែល្កុំពុងនកើត្ន ើង នៅកនញង
កាល្ែ៏ល្អ ួ យ។ ការណ៏នន្េះ ជួ ន្កាល្ នគ ឱ្យនឈ្លែេះថា ជា ‹‹
ការបុិន្ប្បសប់›› (coup de génie) ដែល្នៅកនញងន

េះ វា មាន្ ្មាែរ ែ

ណ៏។ ការបុិន្ប្បសប់ ដបបនន្េះ ជា លាភជ័យ វា ស ន្ឹងាន្
នប្ពាេះ ‹‹ វា ជា ទប្ ង់ រចិត្40 ែ៏ប្បនសើរ នន្ ស ត្ថ កិចា››។
ជាការពិត្ នសត ចកន្ ចាុំងន្ឹង ប្ពេះប្សីសុគន្ធ បទ ឥត្ គគ្នត្41
នប្ពាេះ ខល ួន្ មាន្ ជុំនន្ឿ ជាក់ចាស់ ថា ខល ួន្ ជា

ន្ុសស មាន្

ប្ាជាា ជាង នែគូ ែូ នចន េះ ប្គប់ ឧាយកល្ ដែល្ ខល ួន្ នប្បើ គឺ ន្វ ើ
38

្មាែរ ែ ណ៏ : ន្. អារ ែ ណ៏របស់ចិត្ត។
នផលករ ិល្ : ប្កន កន ើល្ ួ យនភល ត្, coup d’œil។
40 រចិត្ : គុ. នរៀបចុំ។
41 គគ្នត្ : កិ. ឥត្ដប្កង។
39
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ន ើង នៅកនញង គុំន្ិត្ ទុក នែគូ ជា

ន្ុសសល្ៃ ង់។ នសត ចកន្ អាច

ន្វ ើាន្ គឺ នោយសារ ខល ួន្ សាោល្់ ចិត្តគុំន្ិត្ របស់ សប្ត្ូវ
ចាស់លាស់ នប្ពាេះ ខល ួន្ ធាលប់ជា បនប្ ើសផ្ទទល្់ ែូ ចយ៉ាង នប្បើ
ឧាយកល្ បុំដបក បង ន្ឹង បអ ូន្ ាន្រយប្សួ ល្ នប្ពាេះ ែឹង
ថា អន កទ ុំងពីរ គ្នែន្ ការទុកចិត្ត ន្ឹងគ្នន, ទញយកប្បនយជន្៏
ពីបងប្សី នប្ពាេះែឹងថា

ង មាន្ ឥទធ ិពល្ នៅនល្ើសាវ ី ។ល្។

ប៉ាុដន្ត នសត ចកន្ ចុំនពាេះ ុខ ប្ពេះចន្ទ រាជា វា ជា
នប្ពាេះ ប្ាជាាល្័ពធ42 របស់ខល ួន្ កន្

ន្ុសសខុសគ្នន

ិន្អាច អភិវឌឍវា ឱ្យនៅជា

ិ
អភិញ្ជាត្43 នៅចុំនពាេះ ុខ សាថន្ការណ៏ងែី។ ប្ពេះចន្ទ រាជា វល្ប្ត្
ប់ ពីប្ស ុកនសៀ

នោយ មាន្ ជុំន្ួយ អន កជុំ

ញនយធានសៀ

នប្បើ យុទធសា្សត សឹកងែ ី ដែល្ សភាវគត្ិ របស់ កន្ ចាប់វាពុុំា
ន្។ នៅចុំនពាេះ ុខ សប្ត្ូវនខោយ នប្ពាេះមាន្ ចុំន្ួន្ នរេ៏ពល្ត្ិច
ជាងខល ួន្, កន្ ដល្ង នប្បើបញ្ជា ែបិត្ យល្់ន ើញថា កតាត ចុំន្ួន្
ជា កតាតកុំណត្់ នន្ វាស

នន្ ស្រោ ។ ចុំដណក ប្ពេះចន្ទ រាជា

ប្ទង់ វាយយកាន្ ដខប្ត្ នពា្ិសាត្់ នេើយ តាុំង ជា ូ ល្ោាន្
នយធាច

នៅប្ស ុក បរ ិបូ ណ៏ នប្ពាេះ ជា ត្ុំបន្់ ស ូ បរ នសបៀង

ហ ូបអាហារ សុំរាប់ ចិញាឹ កងទ័ព ដែល្ ប្ទង់ មាន្ ្មាែរ ែ ណ៏
ថា ស្រោ

វាន្ឹងមាន្ រយៈនពល្យូរអ ល យ។ ពីែុំបូងទី ប្ពេះ

អងោ ន្វ ើស្រោ

42
43

ការពារ ទុកឱ្យសប្ត្ូវ នល្ើកទ័ព ែ៏មាន្ចមាៃយ

ល្័ពធ : គុ. ដែល្នប្សចនេើយ។
អភិញ្ជាត្ : ន្. ដែល្ប្ាកែ, ដែល្នចេះចាុំសាទត្់ប្ាកែ។
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សង្គ្រាម គ្នាឯង
ែ៏ឆ្ៃយ

ក វាយ ូ ល្ោាន្ របស់ ប្ពេះអងោ ដែល្ អន្ុញ្ជាត្ ឱ្យប្ពេះ

អងោ មាន្ នពល្នវលា នរៀបចុំ ការវាយប្បហារនគ្នល្

(attaque ciblée)

កងទ័ពសប្ត្ូវ។ ជ័យជុំន្េះ របស់ ប្ពេះចន្ទ រាជា នៅប្គប់ស រភូ ិ
សុទធដត្ ឈ្ន េះ នោយនប្បើ កល្ល្បិចសឹក គឺ

ការវាយ្ែ ក់ ន្ិង

បងក ប់កងទ័ព រង់ចាុំវាយ។ បដន្ថ ពីនល្ើនន្េះនទៀត្ ប្ពេះចន្ទ រាជា
នប្បើស្រោ

ចិត្តសា្សត ែូ ចយ៉ាង តាន ឿង សមាលប់ ខល ួន្ នៅ

នកណឌទ័ពបិសាច, ន្នយាយ អត្់ឱ្ន្នទស ែល្់ អស់អនក
ចាញ់ ន្ិង នឃ្ស

ថា ប្ពេះអងោ ជា នសត ច នពញសិទធិ នប្ពាេះ ប្ពេះ

អងោ ជា វរវងស ប្ក ុងក ព ញ ជា្ិបត្ី។ ដត្ ប្ពេះអងោ ក៏បរាញ វ ិ
រស បត្ត ិ ប្ពេះអងោ ជា នសត ច ប្សឡាញ់ សន្ត ិភាព ន្ិង មាន្ ទសពិ្
រាជ្ ៌ នោយ យក ប្កស័ប្ត្ ជា សីល្្ ៏សឹក។
ិ ែាភាព របស់ ប្ពេះចន្ទ រាជា នល្ើ នសត ចកន្ ទ ុំង ចិត្តសា្សត
វសិ
ន្ិង យុទធសា្សត ជា កតាត កុំណត្់ នន្ ជ័យជុំន្េះ ប្ពេះចន្ទ រាជា នល្ើ
នសត ចកន្ ន

េះឯង។ ប្ពេះអងោ ន្វ ើស្រោ

នែើ បី ឯកភាពជាត្ិ

ោច់ខាត្, ចុំដណក នសត ចកន្ ន្វ ើស្រោ

នែើ បី បុំដបក ប្ស ុក

ដខែ រ ជា ពីរ ត្ុំបន្់ រាជយ ដែល្

ុំបរាញ ន្ូ វ រ ូបភាព ជា នសត ច

នខោយ នៅចុំនពាេះ ុខសប្ត្ូវ ន្ិង អាណាប្បជារា្សត ផង។ ែូ នចន េះ
នៅទីណា ដែល្ មាន្ ្ន្ទ ៈ ប្ត្ឹ ប្ត្ូវ គឺ នបើកផល វូ នៅរក ជ័យជុំ
ន្េះ, ្ន្ទ ៈ កុំណត្់ នន្េះឯង ដែល្ ប្ពេះចន្ទ រាជា យក កន្វ ើ ជា
ន្ោាយ សុំរាប់ យក ឈ្ន េះសប្ត្ូវ៕
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